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Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 01-4/2005
Ob-18440/05
1. Naročnik: Občina Odranci.
2. Naslov naročnika: Občina Odranci, Panonska ul. 33, 9233 Odranci, faks
02/577-34-86, tel. 02/577-34-80.
3. Datum izbire: 12. 5. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prizidava, nadzidava in rekonstrukcija Osnovne šole Odranci – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in rok izdelave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska cesta 31, Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 222,228.564,41
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
314,159.305,01 SIT, 220,494.262,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2005.
Občina Odranci

Blago
Ob-18111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTV
Slovenija, javni zavod, kontaktna oseba:
Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija – 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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 038/2005-E-ODP/B.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: video strežniški sistem za produkcijo informativnega programa – 1 sistem (news
video production system).
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 038/2005E-ODP/B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2005.
RTV Slovenija, javni zavod

ISSN 1318-9182

Leto XV

Ob-18450/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev: kurilno olje ekstra lahko ca. 460.000 l/leto.
II.5) Drugi podatki: naročilo se bo oddalo
za tri leta.
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: 24. 6. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Gradnje
Ob-18249/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-35-040, faks
01/430-45-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, ZIL Inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Milan Črepinšek, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-98-95, faks 01/430-45-80, elektronska
pošta: milan.crepinsek@zilinzeniring.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: elektrostrojna oprema predora Šentvid na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana–Šentvid.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45310000-3, 45311000-0,
50961110-3, glavni besednjak, glavni pred-
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met: A2 Karavanke–Obrežje, elektrostrojna oprema predora Šentvid na AC odseku
Šentvid–Koseze.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.600,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: julij 2005,
– gradnje: julij 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000344/2005.
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 kakršenkoli uporaben sklic: Kredit EIB.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-18713/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3531-4/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje projekta pri graditvi in opremljanju
objekta Klinični center – HB, DTS in centralni laboratoriji.
Javno naročilo se nanaša na rekonstrukcijo in dozidavo naslednjih objektov Kliničnega centra v Ljubljani: DTS (diagnostičnih, terapevtskih in servisnih dejavnosti),
HB (hospitalnega bloka – glavne stavbe)
in centralnih laboratorijev (v nekdanji stavbi
ZVD).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 7. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Javni razpisi
Blago
Št. 5020-8/2004-109

Ob-18723/05

Podaljšanje roka
V javnem naročilu po omejenem postopku za dobavo zdravil, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005, Ob-16791/05,
se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2005 do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 27. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-185/2005-15
Ob-18346/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
148/2005-ODP – nakup sredstev vojaške policije, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 50
z dne 20. 5. 2005, št. objave Ob-13759/05,
se spremenita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 5. 7. 2005 ob 12. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18577/05
Popravek
Javno naročilo za izgradnjo elektrarn na
Spodnji Savi: turbine in pomožna strojna
oprema za HE Blanca in HE Krško – LOT
T, naročnika Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., objavljeno v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17633/05, pod
rubriko Javna naročila po Zakonu o javnih
naročilih (ZJN-1A), Javni razpisi, Blago,
bi moralo biti objavljeno pod rubriko Javni
razpisi.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Uredništvo
Ob-17989/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Meta Bogovič, mag. farm. spec., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-191,
faks 07/46-68-110.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Rok
Škvarč, Černeličeva 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-113, faks 07/46-68-110,
elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/05 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava sanitetno obvezilnega materiala,
sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja ter ostalega
medicinsko potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, lekarna,
Černeličeva 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: gaze, tamponade, vata in
zaščitna sredstva za enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: trikotne rute.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: operacijski material za
enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: higienski vložki.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: rjuha za enkratno uporabo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: trak za drenažo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: plašči za enkratno uporabo (netkani material).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: zaščitne maske.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: PVC in latex zaščitna
sredstva.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: zaščitne kape.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: prevleka za endoskopsko
kamero.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: mila, lotioni in razkužila
za roke in telo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo rok in kože, ter pripravo operacijskega
polja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: robčki za dezinfekcijo
kože, inštrumentarija ter delovnih površin.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
prostorov in opreme.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
kuhinjskih površin.
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3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: sredstva za dezinfekcijo
in končno dezinfekcijo kirurških inštrumentov ter ostalega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: dezinﬁciens za kirurške
inštrumente.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: sredstva za čiščenje endoskopov.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 21.
2) Kratek opis: sredstva za strojno pranje
laboratorijskega materiala.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 22.
2) Kratek opis: razkužila na osnovi joda.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 23.
2) Kratek opis: ščetke za kirurško umivanje rok.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 24.
2) Kratek opis: elektrode.
Sklop št.: 25.
2) Kratek opis: papir – vezan na obstoječe aparate.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 26.
2) Kratek opis: negovalna kozmetika pri
inkontinenci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 27.
2) Kratek opis: pribor za nego ust in
ušes.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 28.
2) Kratek opis: negovalni kremni robčki.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 29.
2) Kratek opis: PVC brizge in epruvete
za izvedbo diagnostičnega postopka.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 30.
2) Kratek opis: nastavki za elektronske
termometre.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 31.
2) Kratek opis: vrečka za urno diurezo
s cevjo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 32.
2) Kratek opis: sukcijske tube in povezovalne cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 33.
2) Kratek opis: latex cevi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 34.

2) Kratek opis: sonda Nordman za irigoskopijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 35.
2) Kratek opis: irigator komplet.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 36.
2) Kratek opis: pribor za stomo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 37.
2) Kratek opis: esmarch trak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 38.
2) Kratek opis: igle za aplikacijo inzulina.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 39.
2) Kratek opis: set za punkcijo toraxa z
brizgo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 40.
2) Kratek opis: kanila za kisik.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 41.
2) Kratek opis: kontracepcija - mehanska.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 42.
2) Kratek opis: konekti.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 43.
2) Kratek opis: kontejnerji za odpadni
material PVC.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 44.
2) Kratek opis: rokav za sterilizacijo s
preklopom.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 45.
2) Kratek opis: urinske vrečke z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 46.
2) Kratek opis: urinske posode z nosilci.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 47.
2) Kratek opis: stekleni laboratorijski in
lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 48.
2) Kratek opis: PVC laboratorijski in lekarniški pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 49.
2) Kratek opis: pripomočki za pitje.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 50.
2) Kratek opis: pretočne kanile.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 51.
2) Kratek opis: PVC ledvičke.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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Sklop št.: 52.
2) Kratek opis: PVC embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 53.
2) Kratek opis: identiﬁkacijski trakovi.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 54.
2) Kratek opis: toplo – hladno vrečke.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 55.
2) Kratek opis: leseni pribor.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 56.
2) Kratek opis: skalpeli in rezila.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 57.
2) Kratek opis: pete in opornice Booehler
in Kramer.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 58.
2) Kratek opis: opornice Link.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 59.
2) Kratek opis: opornice MAH.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 60.
2) Kratek opis: termometri.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 61.
2) Kratek opis: indikatorji za sterilizacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 62.
2) Kratek opis: indikatorji za določnje
sladkorja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 63.
2) Kratek opis: lancete.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 64.
2) Kratek opis: perforator za prebod porodnega mehurja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 65.
2) Kratek opis: spone za popek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 66.
2) Kratek opis: papirnata embalaža.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 67.
2) Kratek opis: sterilna voda za inhalacijo
s pripadajočim adapterjem za vlaženje.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 68.
2) Kratek opis: puhalo za RR.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 69.
2) Kratek opis: sistem za hranjenje – gravitacijski z nastavkom za steklenico.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 70.
2) Kratek opis: gel za ultrazvok.
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3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 71.
2) Kratek opis: sponke za ﬁksacijo – elastične.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8. 2006.
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: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: najnižja cena za posamezni
sklop. Izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezni sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– da zagotavlja 3-dnevni odzivni čas za
dobavo naročenega blaga;
– da je poreklo izvora blaga istovetno s
certiﬁkati o izdelku;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
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v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
– da zagotavlja dostavo in razlaganje
fco. razloženo skladišče naročnika;
– da zagotavlja, da bo zapadlost rokov
uporabe artiklov še najmanj 6 mesecev od
dneva dobave;
– da je blago označena z CE oznako;
– druga dokazila razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P ali drug
uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto 2004
oziroma je razviden indeks gospodarnosti
poslovanja v letu 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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. 66 z dne 18. 6. 2003, Ob-16363/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/05-3 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št. 01100-6030276730,
s pripisom za JN – Dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno
higieno in dezinfekcijo, elektrod in papirja ter
ostalega medicinsko potrošnega materiala.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 7. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 9. 2005 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2005
ob 8.30, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Upravna stavba, II. nadstropje, plansko-analitska služba.
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. 6. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-17990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Marija Šavrič,
VMS, glavna inštrumentarka, Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-130, faks 07/46-68-110.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba:
Rok Škvarč, Černeličeva cesta 15, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-113, faks
07/46-68-110, elektronska pošta: marija.kruslin@sb-brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/05 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osteosintetski material:
1. skupina: osnovni osteosintetski material,
2. skupina: osteosintetski material za zunanjo ﬁksacijo kosti,
3. skupina: artroskopski inštrumenti za
koleno in ramo s potrošnim materialom (vijaki, puščice, pini in šivi),
4. skupina: artroskopski inštrumenti za
koleno in ramo s potrošnim materialom (vijaki, puščice, pini in šivi) vezani na obstoječi
inštrumentarij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Lekarna,
Černeličeva 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: žica za cerklažo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: žica Kirschner s trokarjem.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: prevot žica.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: plošče – žlebaste za tibijo, metatarzalne in metakarpalne kosti.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: plošče LC-DCP.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: plošča za rekonstrukcijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: plošča za kalkeneus.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: plošča T in L za vijak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: LCP T ploščica (leva,
desna).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: kotne ploščice 1300 in
1350 za dimnamično ﬁksacijo pri per. in intertrochanternemu zlomu kolka.
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3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: plošča za stabilizacijo
trohanterja.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: DSH vodilna žica z navojem.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: vijaki – kortikalni, spongiozni.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: vijaki – spongiozni (dolg,
kratek navoj).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: vijaki – kanulirani (dolg,
kratek navoj).
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: svedri za vrtalko.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: svedri za mini vrtalko.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: podložke za vijake.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: vijaki – kortikalni.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: vijaki – kanulirani, samovrezni, kratek navoj.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 21.
2) Kratek opis: vijaki – kanulirani, samovrezni, dolg navoj.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 22.
2) Kratek opis: podložka za mali spongiozni vijak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 23.
2) Kratek opis: vodilna žica z navojem.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 24.
2) Kratek opis: plošča kotna 950 kond.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 25.
2) Kratek opis: DSH vijak, povezovalni vijak za DHS/DCS, DHS ploščica 1350, DHS
podporna plošča za trochanter.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 26.
2) Kratek opis: plošča – deteljasta.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 27.
2) Kratek opis: vijak – spongiozni za stoffella vzmet in vzmet stoffella s podložko
halux.

3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 28.
2) Kratek opis: žaga list.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 29.
2) Kratek opis: cevi za zunanjo ﬁksacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 30.
2) Kratek opis: ustrezne spojke za cevi
za zunajo ﬁksacijo.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 31.
2) Kratek opis: vijaki za zunanjo ﬁksacijo,
samovrezni.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 32.
2) Kratek opis: prilagoditveni člen za distalni ﬁksator radiusa.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 33.
2) Kratek opis: palica iz ogljikovih vlaken.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 34.
2) Kratek opis: zaščitna kapica za palico.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 35.
2) Kratek opis: vijak, samovrezen.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 36.
2) Kratek opis: vijak interferenčni, resorbilni TCP/PLA, kanuliran, za ﬁksacijo križnih
ligamentov, brez glave.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 37.
2) Kratek opis: vijak – interferenčni, mehak, v kanili.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 38.
2) Kratek opis: vijak – interferenčni, mehak, tibialen.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 39.
2) Kratek opis: vijak – kanuliran, interferenčni, mehak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 40.
2) Kratek opis: vijak – kanuliran, mehak.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 41.
2) Kratek opis: kanila, prozorna, plastična.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 42.
2) Kratek opis: sidro.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 43.
2) Kratek opis: sistem za prečno ﬁksacijo
transplantata križne vezi v femoralnem in
tibialnem kanalu z resorbilnim vijakom ali
zatičem.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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Sklop št.: 44.
2) Kratek opis: podložke za ligamente.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 45.
2) Kratek opis: Rigidﬁx.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 46.
2) Kratek opis: svedri 2-listni.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 47.
2) Kratek opis: svedri – kanulirani.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 48.
2) Kratek opis: vijak, sidro-navojno.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 49.
2) Kratek opis: vijak bio-interferenčni.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 50.
2) Kratek opis: sidro z vijakom in šivom,
bioabsorbilni material.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 51.
2) Kratek opis: vijak – interferenčni, resorb. absolute.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 52.
2) Kratek opis: vijak – spongiozni z navojem.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 53.
2) Kratek opis: vrezilnik za kortikalne vijake.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 54.
2) Kratek opis: freza šilasta SU.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 55.
2) Kratek opis: šiv za ligament meniskusa.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 56.
2) Kratek opis: žica Kirschner s trokarjem, konica.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 57.
2) Kratek opis: nitinol žica.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 58.
2) Kratek opis: igla – vodilna s svedrasto
žico, vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 59.
2) Kratek opis: žica – vodilna za kolenske vezi, vezano na obstoječi instrumentari
proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 60.
2) Kratek opis: pini – femoralni, resorbilni
rigidﬁx, vezano na obstoječi instrumentari
proizvajalcev Arthrex in Mitek.
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3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 61.
2) Kratek opis: vijak – bio, vezano na
obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 62.
2) Kratek opis: puščica za meniskus, vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 63.
2) Kratek opis: kanila za piščico za meniskus z vodilom, vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 64.
2) Kratek opis: rezilo za brivnik, vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev
Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 65.
2) Kratek opis: nitinol vodilna igla za šivanje z zanko (suturacijska), vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex
in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 66.
2) Kratek opis: puščice za hrustanec,
vezano na obstoječi instrumentari proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 67.
2) Kratek opis: žica vodilan z navojem in
ušesom, vezano na obstoječi instrumentari
proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
Sklop št.: 68.
2) Kratek opis: vijak – interferenčni, kanuliran, za ﬁksacijo križnih ligamentov, brez
glave, vezano na obstoječi instrumentari
proizvajalcev Arthrex in Mitek.
3) Obseg ali količina: letne količine, sukcesivne dobave.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: najnižja cena za posamezni
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sklop. Izbere se najugodnejši ponudnik za
posamezen sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– da zagotavlja 3-dnevni odzivni čas za
dobavo naročenega blaga;
– da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni
v zahtevani tehnični speciﬁkaciji, (Izjava
dobavitelja pod materialno in odškodninsko
odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje
karakteristike oziroma minimalne zahteve
navedene v razpisni dokumentaciji);
– da je poreklo izvora blaga istovetno s
certiﬁkati o izdelku;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
– da zagotavlja dostavo in razlaganje
fco. razloženo skladišče naročnika;
– da zagotavlja, da bo zapadlost rokov
uporabe artiklov še najmanj 1 leto od dneva
dobave;
– da je blago označena z CE oznako;
– da je možnost nabave istega artikla
tako v jeklu kot v titanu ali titanovi zlitini;
– da imajo vsi artikli, tako v jeklu, kot v
titanu iz strani proizvajalca utemeljeno izjavo oziroma certiﬁkat, da se pacient z vgrajenimi inplantanti lahko pregledujejo z MRI
metodo;
– da zagotavlja kontinuirano izobraževanje za uporabnike novih in obstoječih artiklov;
– da zagotavlja servisno oskrbo obstoječega inštrumentarija;
– da vsi ponujeni artikli ustrezajo predpisanim standardom, ki veljajo v RS in dosegajo kakovost kot je opisana v člankih revije

Injury, letnik 31, številka 4, december 2000:
Stainless steel in bone surgery, avtorja J.A.
Disegi, L. Eshbach, stran 2-6; Unalloyed
titanium for implants in bone surgery, avtor
O. Pohler, stran 7-13; Titanium alloys for
fracture ﬁxation implants, avtor J.A. Disegi,
stran 14-17.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON –1/P ali
drug uraden dokument iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2004 oziroma je razviden indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacij.
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: 8/05-3 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št.: 01100-6030276730, s
pripisom za JN – Osteosintetski material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 7. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 9. 2005 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2005
ob 11. uri, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva 15, 8250
Brežice, Upravna stavba, II. nadstropje,
plansko-anlitska služba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-18136/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Črnomelj, kontaktni osebi: Tatjana Weiss, Stanko Kostelac, Kidričeva 18A,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/305-16-67,
faks 07/305-10-92, elektronska pošta: tatjana.weiss@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
CNC obdelovalni center – natančen opis
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18A, 8340 Črnomelj.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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:
Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev
razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila.
Registracija izvajalca ali izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
Izjava, da ni uveden in tudi ni v teku
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Izjava, da ni bila izdana pravnomočna
sodba za kaznivo dejanje zaradi podkupovanja in da nismo v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ter da ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba o
prepovedi opravljanja dejavnosti, ki je predmet naročila.
Potrdilo, da je izvajalec poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda Davčna uprava
RS, Davčni urad in katerega datum izdaje
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
določenega za oddajo vlog. Dokument je
original (OBR-3D).
Izjava da imajo veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
Predračun.
Izjava o plačilnih pogojih.
Izjava o priložitvi menice ob podpisu pogodbe, v vrednosti 5% pogodbene vrednosti.
Referenčna lista.
Dodatne zahteve.
Garancijski rok.
Podpisan in ožigosan vzorec pogodbe.
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: 8. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 12. uri, Srednja šola Črnomelj, Kidričeva
18A, Črnomelj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Srednja šola Črnomelj
Št. 410/05
Ob-18250/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-27-64,
elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh prevoznih slikovnih RTG
aparatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kompleta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, b) za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, c) za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti bo izbrani dobavitelj dostavil naročniku ob končni
primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, glavna
stavba, Zaloška cesta 7, seminar I, 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: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-18290/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Mavrica Brežice, kontaktna oseba: Armando Istenič, Šolska ulica 5, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/499-13-70, faks
07/496-67-01, elektronska pošta: vrtecmavrica.brezice@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JN05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga po sklopih za leto 2005/06.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Mavrica Brežice,
Šolska ulica 5, 8250 Brežice.
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: sadje in zelenjava: 6,500.000
SIT,
2. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
3,500.000 SIT,
3. sklop: sveže meso: 5,100.000 SIT,
4. sklop: mesni izdelki: 1,000.000 SIT,
5. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,500.000 SIT,
6. sklop: jajca: 600.000 SIT,
7. sklop: testenine, keksi in zamrznjeni
izdelki iz testa: 800.000 SIT,
8. sklop: splošno prehrambeno blago:
10,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2006.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo predložiti dokumente, ki so našteti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna
iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2005, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se plača pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Krško:
01209-6030633781 s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 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. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 7. 2005
ob 10. uri, Šolska ulica 5, 8250 Brežice, Vrtec Mavrica Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Vrtec Mavrica Brežice
Ob-18403/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina, Paplerjeva 22, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/754-83-33,
faks 01/754-83-33, elektronska pošta:
tajnik@borovnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna
oseba: Brigita Spitzer, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-60, faks
01/234-40-50, elektronska pošta: brigita.spitzer@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina,
Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/754-83-33, faks 01/754-83-33,
elektronska pošta: tajnik@borovnica.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
po rekonstrukciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Ivana
Korošca v Borovnici.
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 po podpisu pogodbe
in/ali konec 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izda v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izbrani ponudnik moral izstaviti ob primopredaji
opreme. Izjava se izda v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
pa ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi take kazenske dejavnosti ni bil pravočasno obsojen
- lastna izjava pod moralno in kazensko
odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazec BON-1 in BON-2; potrdila
o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri
katerih ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni disciplini in sposobnosti
ponudnika v zadnjih 6 mesecih;

– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS); potrdila pri vseh ponudnikovih
bankah o stanju na transakcijskih računih za
zadnjih 6 mesecev pred odpiranjem ponudb,
ter podatke o morebitnih blokadah le-teh;
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž razpisane opreme v zadnjih
treh letih;
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti in
za vodjo razpisanih del s seznamom vodenja del na sorodnih objektih v zadnjih
treh letih;
– ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi (pogoj je najmanj
trije ustrezni strokovnjaki), kar dokazuje s
pogodbami o zaposlitvi, z ustreznimi izjavami za dobavo in montažo razpisane opreme v zadnjih treh letih najmanj na petih
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT in sodelovanjem vodje razpisanih del pri dobavi in montaži razpisane
opreme v zadnjih treh letih na najmanj treh
objektih v vrednosti posameznega dela nad
30,000.000 SIT (z DDV);
– ponudnik mora ponudbi priložiti terminski plan izvedbe del, prospektni material iz
katerega je nedvoumno razvidno, katera
oprema je predmet ponudbe del, certiﬁkate
za ponujeno standardizirano opremo;
– naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo
med ponudbami, ki bodo izpolnjevale vse
pogoje iz razpisne dokumentacije. Variantnih ponudb pri ocenjevanju ne bo upošteval.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 7. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije; na TRR LizInženiring d.d., številka: 19100-0010023743
SZ KB, d.d., s pripisom: oprema OŠ Borovnica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na LIZ-Inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 10. ure;
v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.
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 roka za
sprejemanje ponudb (od 1. 8. 2005).
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki so oddali
naročilo, s pisnim pooblastilom podjetja katerega zastopajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 11. uri; Občina Borovnica, Paplerjeva
ulica 22, 1353 Borovnica.
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: 24. 6. 2005.
Občina Borovnica
Ob-18410/05
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: Andreja Žganec, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-596,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
graﬁtne nemetalizirane drsalke (2.964
kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Holding Slovenske železnice, Centralno skladišče Zalog, Kriva
pot 35.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– drsalke graﬁtne nemetalizirane tip A
– 1920 kosov,
– drsalke graﬁtne nemetalizirane tip B
– 84 kosov,
– drsalke graﬁtne nemetalizirane tip C
– 960 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni

bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– kolikor ponudnik ni proizvajalec, mora
imeti pooblastilo proizvajalca za oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) potrebno je predložiti vsaj dve referenci za obratovanje graﬁtnih drsalk na evropskih železniških upravah z enosmernim napetostnim sistemom 3 kV, ki so članice EU.
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:
1. cena,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2005.
Cena: 2.000 SIT + 400 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB št. IBAN SI
56029230019346887. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob
predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno priložiti registracijo
podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do 12. ure;
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2005
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-18451/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Le-
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nart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja in
utekočinjenega naftnega plina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop 1: kurilno olje – Hrastovec 22,
2230 Lenart in dislocirane bivalne enote zavoda,
– sklop 2: utekočinjen naftni plin – Voličina, 2230 Lenart.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ekstra lahko kurilno olje –
400.000 l,
– sklop 2: utekočinjen naftni plin –
100.000 l.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 dni od oddaje naročila, začetek
1. 9. 2005, konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe ponudbi priložiti menico za
resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti javnega naročila;
– menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plačuje dobavo v roku 45 dni po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: glej 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: glej razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
P1 Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo.
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
– primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti t.i.
priglasitveni list oziroma potrdilo, s katerim
izkazuje vpis v evidenco samostojnih pod-
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jetnikov, izdan s strani pristojne AJPES (v
skladu s 75. členom ZGD).
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v evidenco pristojne
AJPES, iz katere bo izhajalo, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
P3 Potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Ponudnik mora obvezno
priložiti lastno izjavo v kateri pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, 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:
P4 Dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima poravnane druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
P5 Dokazila o ﬁnančnem poslovanju –
ponudnik mora predložiti:
P5.1. potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti
razvidno stanje sredstev na TRR na dan
sestavitve obrazca, stanje neporavnanih
obveznosti iz evidence o vrstnem redu plačil na dan sestavitve obrazca, povprečno
stanje sredstev na TRR v preteklem mesecu, število dni neprekinjenih blokad TRR
do vštetega dne sestavitve obrazca, število
dni blokade TRR v preteklih 6 mesecih do
vštetega dne sestavitve obrazca.
Listina pod P5.1. ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – izjava ponudnika, da je tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo.
P7 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
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P9 Izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnjih 5 let vpisati vsaj 5 naročnikov, kjer je dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz opisa mora biti razvidno:
naročnik, točen naslov in kontaktna oseba
naročnika).
P10 Izjava ponudnika (sklop 1 in 2):
– izjava ponudnika o pregledu kvalitete
olja oziroma plina na zahtevo naročnika,
– izjava ponudnika, da bo predložil certiﬁkat o kvaliteti kurilnega olja oziroma UJP
ob vsakokratni dobavi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak
delavni dan med 9. in 12. uro v prostorih Zavoda Hrastovec-Trate, Hrastovec 22,
2230 Lenart – nabavna služba ali po pošti
s predhodno najavo. Ponudnik mora hkrati
predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, točen naslov in davčno številko.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT (DDV je že vračunan). Odkupnino ponudnik nakaže na TRR,
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300592, sklic na št. 04-7.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 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: 75 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: 25. 7. 2005
ob 13. uri; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart – 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: 24. 6. 2005.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-18452/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec–Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart in dislocirane
bivalne enote, ki se nahajajo v Slovenski
Bistrici, Gornji Radgoni, Apače in Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1,200.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer najkasneje v desetih dneh
po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plačuje dobavo v roku 45 dni po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
P1 Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo.
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
– primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti t.i.
priglasitveni list oziroma potrdilo, s katerim
izkazuje vpis v evidenco samostojnih podjetnikov, izdan s strani pristojne AJPES (v
skladu s 75. členom ZGD).
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v evidenco pristojne
AJPES, iz katerega bo izhajalo, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
P3 Potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Ponudnik mora obvezno
priložiti lastno izjavo v kateri pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, 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:
P4 Dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
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svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima poravnane druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
P5 Dokazila o ﬁnančnem poslovanju –
ponudnik mora predložiti:
P5.1. potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti
razvidno stanje sredstev na TRR na dan
sestavitve obrazca, stanje neporavnanih
obveznosti iz evidence o vrstnem redu
plačil na dan sestavitve obrazca, povprečno stanje sredstev na TRR v preteklem
mesecu, število dni neprekinjenih blokad
TRR do vštetega dne sestavitve obrazca, število dni blokade TRR v preteklih 6
mesecih do vštetega dne sestavitve obrazca.
Listina pod P 5.1. ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo.
P7 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da noben zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
P9 Izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnjih 5 let vpisati vsaj 5 naročnikov, kjer je dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz opisa mora biti razvidno:
naročnik, točen naslov in kontaktna oseba
naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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: 25. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro v prostorih
Zavoda Hrastovec-Trate – nabavna služba
ali po pošti s predhodno najavo. Ponudnik
mora hkrati predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, točen naslov in davčno številko.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT (DDV že vračunan).
Odkupnino ponudnik nakaže na TRR, podračun pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030300592, sklic na št. 04-3/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 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: 75 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: 25. 7. 2005
ob 14. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Zavod Hrastovec–Trate
Ob-18455/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava obleke in obutve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastovec 22, 2230 Lenart.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: copati,
– sklop 2: čevlji,
– sklop 3: brisače,
– sklop 4: posteljnina,
– sklop 5: žimnice,
– sklop 6: perilo,
– sklop 7: obleka,
– sklop 8: trenirke.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer najkasneje v desetih dneh
po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
plačuje dobavo v roku 45 dni po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
P1 Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo.
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
– primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti t.i.
priglasitveni list oziroma potrdilo, s katerim
izkazuje vpis v evidenco samostojnih podjetnikov, izdan s strani pristojne AJPES (v
skladu s 75. členom ZGD).
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
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stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v evidenco pristojne
AJPES, iz katerega bo izhajalo, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
P3 Potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Ponudnik mora obvezno
priložiti lastno izjavo v kateri pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, 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:
P4 Dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima poravnane druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
P5 Dokazila o ﬁnančnem poslovanju –
ponudnik mora predložiti:
P5.1. potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti
razvidno stanje sredstev na TRR na dan
sestavitve obrazca, stanje neporavnanih
obveznosti iz evidence o vrstnem redu plačil na dan sestavitve obrazca, povprečno
stanje sredstev na TRR v preteklem mesecu, število dni neprekinjenih blokad TRR
do vštetega dne sestavitve obrazca, število
dni blokade TRR v preteklih 6 mesecih do
vštetega dne sestavitve obrazca.
Listina pod P5.1. ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo.
P7 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da noben zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
P9 Izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnjih 5 let vpisati vsaj 5 naročnikov, kjer je dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz opisa mora biti razvidno:
naročnik, točen naslov in kontaktna oseba
naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro v prostorih
Zavoda Hrastovec-Trate – nabavna služba
ali po pošti s predhodno najavo. Ponudnik
mora hkrati predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, točen naslov in davčno številko.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT (DDV že vračunan).
Odkupnino ponudnik nakaže na TRR,
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300592, sklic na št. 04-4/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki imajo pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 13. uri; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-18456/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: nakup novih tovornih vozil
za prevoz živalskih trupel.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup novih tovornih vozil za prevoz živalskih trupel za potrebe Veterinarsko
higienske službe.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.13.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
3 tovornih vozil za prevoz živalskih trupel z
nosilnostjo 4000 kg koristnega tovora (ADR
skupina 6,2), s štirikolesnim pogonom. Ocenjena vrednost naročila znaša 54 mio SIT.
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 v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v enkratnem znesku v roku najmanj 120
brezobrestnih dni po dobavi vsakega posameznega vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti v ponudbi
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1 - UPB1. Ponujena vozila
morajo zadostiti vsem zahtevam naročnika
in veljavnim predpisom in standardom, ki
veljajo za vozila namenjena prevozu živalskih trupel.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– za samostojne podjetnike: potrdilo
DURS, da so vpisani v register samostojnih
podjetnikov in priglasitveni list;
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (izjava je sestavni del razpisne dokumentacije);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali 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 ponudnik sedež;
– da ponudnik v zadnjih petih letih ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s podkupovanjem;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke;
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za zadnja tri leta in
potrdilo poslovne banke;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi; ali da je ponudnik, ki

ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je sposoben dobaviti nova tovorna
vozila za prevoz živalskih trupel, skladno s
tehničnimi zahtevami naročnika;
– da so za ponujena vozila opravljeni
atesti ter da imajo/bodo imela vozila priložen
certiﬁkat o ustreznosti vozila;
– da je ponudnik sposoben dobaviti tovorna vozila v roku, ki ga zahteva naročnik;
– da ima ponudnik organizirano servisno službo ali da lahko zagotovi ustrezen
servis v RS;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– plačilni rok,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5.4-10/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 01-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005, do 11.
ure; če je ponudba poslana po pošti, šteje
za pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 13. uri; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 6. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 138/1100/00
Ob-18468/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil –
Ljubljana, kontaktna oseba: Romana Kajdiž,
Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-37-00, faks 01/300-30-01.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: PRO 55 d.o.o., Ljublja-
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na d.o.o., kontaktna oseba: Majda Steiner,
Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
GSM 041/920-339, faks 01/283-55-96.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot 1.2; ali PRO 55, d.o.o., Ziherlova 2, kontaktna oseba: Majda Steiner.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: PRO 55
d.o.o., Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba:
Majda Steiner, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. GSM 041/920-339, faks
01/283-55-96.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: dobava in montaža – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijska oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ptujska 21, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Laboratorijska oprema – sklopi:
A) HPLC sistem z UV in elektrokemijskim
detektorjem,
B) vertikalna brezprašna komora,
C) digestorij za delo z agresivnimi kemikalijami,
D) gostotomer,
E) kamera za TLC,
F) vakuumska črpalka.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj 27,100.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila; začetek predvidoma 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, ki
velja do 28. 8. 2004
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42. in
46. členu Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
da ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s
predpisi; originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za ka-

zensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, da v preteklih treh letih pred začetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: (za gospodarske družbe) obrazec BON-1/P z revizijskim
poročilom in bilanco stanja za leto 2003 in
obrazec BON-2 oziroma izjavo banke, ki
vključuje podatke, zahtevane iz pogojev, in
izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti; (za
samostojne podjetnike) originalno potrdilo
banke, pri kateri imajo odprt transakcijski
račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno potrjena s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto, izjavo ponudnika, da je
v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti; poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (Odredba o spremembi odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov – Ur. l. RS, št. 64/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 6.000 z DDV SIT (za posamezen
sklop).
Pogoji in način plačila
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti pri pooblaščenem inženiringu: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, pri
Majdi Steiner, tel. 01/283-55-96, vsak delovni dan od 5. 7. 2005 med 9. in 12. uro, po
predhodni telefonski najavi.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik pri Majdi
Steiner, po GSM 041/920-339 in po faksu
01/283-55-96 ali po pošti na naslov PRO
55 d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, z oznako »vprašanja v zvezi z JN
št. ...«.
Plačilo razpisne dokumentacije se nakaže
na transakcijski račun št. 02045-0018300114
pri NLB d.d., z obveznim pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005, od 9. do
12. ure, na naslov PRO 55 d.o.o., Ljubljana,
Ziherlova 2, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005 ob
14. uri; Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana, Ptujska 21.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Zavod za farmacijo in
za preizkušanje zdravil – Ljubljana
Št. 413/05
Ob-18469/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
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, kontaktna oseba: 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, kontaktna oseba: tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup ultrazvočne naprave s sistemom
za arhiviranje podatkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
ene ultrazvočne naprave s sistemom za arhiviranje podatkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 6. 11. 2005.
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
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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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 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: 3. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 12.30, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1 /1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.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 1.3.) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-18471/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Vlado Turičnik, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411, elektronska pošta:
v.turicnik@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: 5/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sveže meso in mesni izdelki – 2 sklopa
– ponovitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, skladišče.
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: sveže
meso in mesni izdelki:
– sklop F/a: sveže meso,
– sklop F/c: izdelki iz mesa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev – od 1. 8. 2005 do
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje:
– za resnost ponudbe: menica »brez protesta« v višini 500.000 SIT,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ﬁnančno zavarovanje deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
1., 2. in 3. točke ter četrti odstavek, 1., 2.
in 3. točke.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1UPB1: 42.a člen, prvi odstavek, 1. točka:
BON-1/P.
Podrobnosti v 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 7. 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 (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 11. 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: 24. 6. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-18472/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov:
http:/www.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektronska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektronska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektronska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava, vgradnja in priklop notranje
opreme prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru »G2«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava,
vgradnja in priklop notranje opreme prizidka
k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru »G2«:
– sklop 1: amﬁteatralne predavalnice,
– sklop 2: kabineti,
– sklop 3: laboratorijske učilnice,
– sklop 4: ostali prostori,
– sklop 5: ostala oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izbranega izvajalca v delo,
zaključek del: v roku 60 dni od podpisa pogodbe (predvidoma oktober 2005).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje ipd.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno,
– potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – Kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb:
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanja ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb:
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb:
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati (potrdilo izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 oziroma 2003 (kolikor ponudnik razpolaga z revidiranimi podatki, naj jih priloži za leto 2004, sicer mora
priložiti revidirane podatke za leto 2003 in
nerevidirane podatke za leto 2004) ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 oziroma 2003 (kolikor samostojni ponudnik razpolaga s potrjeno odločbo za leto
2004, jo priloži za to leto, sicer priloži potrjeno odločbo DURS za leto 2003 in nerevidiran obrazec o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2004), podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (iz
davčne napovedi za leto 2004) in podatke iz
bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki
jih potrdi DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.
Na osnovi predhodno navedenih potrdil
se bo pri ponudniku preverjalo, ali:
1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
3. je višina letnega prometa ponudnika
v vsakem posameznem obračunskem letu
– 2003 in 2004 znašala vsaj 600 mio SIT
(neto).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– opremil je vsaj 3 objekte, z vrednostjo
posameznega naročila najmanj 150 mio SIT
(z DDV).
Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference:
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih petih letih:
– odgovorno je vodil opremljanje vsaj 3
objektov, z vrednostjo posameznega naročila najmanj 150 mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005-JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 8. 2005.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100 – 6090106039, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor (tajništvo) ob predlo-
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žitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 8. 8.
2005 do 10. ure, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor (tajništvo).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2005
ob 13. uri, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica
17, 2000 Maribor (sejna soba B304).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku zmanjšati obseg del, in
sicer opustiti izvedbo enega ali več celotnih
sklopov skladno z razpoložljivimi sredstvi,
pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do
kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si prav tako pridržuje pravico
ne oddati javnega naročila nobenemu od
ponudnikov, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do povrnitve stroškov za izdelavo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Univerza v Mariboru
Ob-18581/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks
01/587-94-06, elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem-nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OSP-INFO-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup/leasing računalniške
opreme.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
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:
– sklop 1: delovne postaje in monitorji,
– sklop 2: notesniki,
– sklop 3: tiskalniki.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
blaga, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 6. 2005, konec 15. 8.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po dobavi in prejemu računa za
nakup ter 60 dni po zapadlem obroku in izdaji računa za leasing.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. veljavno poslovno razmerje s proizvajalcem opreme ali principalom, ki v celoti
pokriva prodajo in servisiranje opreme za
vsak ponujeni sklop (velja za nakup in operativni leasing),
4. veljavno poslovno razmerje s proizvajalcem opreme, principalom, agentom ali distributerjem, v katerem je zagotovljena prodaja in servisiranje opreme za vsak ponujeni
sklop (velja za ﬁnančni leasing),
5. najmanj 3 leta prodaje in servisiranja
opreme na področju, na katerega se kandidat prijavlja ter najmanj 1 leto leasingodajalstva za operativni leasing,
6. najmanj 3 leta poslovanja na področju
ﬁnančnega leasinga za kandidate s prijavo
za ﬁnančni leasing,
7. letošnji čisti priliv iz poslovanja najmanj 50 milijonov SIT ter 75 milijonov SIT v
prejšnjih 2 letih za kandidate za prodajo,
8. letošnji čisti priliv iz poslovanja najmanj 500 milijonov SIT ter 750 milijonov SIT
v prejšnjih 2 letih za kandidate za leasing,
9. stopnja pokritosti ﬁnančnih obveznosti
za lansko leto najmanj 0,8 za prodajo in 0,9
za leasing. Upoštevane bodo kasnejše - z
verodostojnimi listinami izkazane - zamenjave kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev,
ki morajo biti podane kot priloga,
10. referenčni posli za vsak sklop in za vrsto posla (nakup, operativni leasing, ﬁnančni
leasing), za katerega se kandidat prijavlja, od
strank z najmanj 50 delovnimi postajami, 2
strežnikoma in računalniško mrežo,
11. za vsako ponujeno tehnologijo (sklopi
po proizvajalcih) mora kandidat imeti najmanj 2 redno zaposlena za vzdrževanje in
servisiranje opreme z najmanj V. stopnjo
ustrezne izobrazbe, 3 leti delovnih izkušenj
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na servisiranju opreme iz ponujenega sklopa in potrebnimi dodatnimi znanji ali ustrezno pogodbo o servisiranju s pooblaščenim
principalovim (proizvajalčevim) servisnim
centrom v Sloveniji,
12. ustrezno partnersko pogodbeno razmerje pri skupni ponudbi z jasno opredeljenimi vlogami glede poslovodstva, področij
in odgovornosti ter morebitnega razmerja
dobavitelj – leasingodajalec.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Dokazilo točka 1: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo točka 2: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo točka 7: razvidno iz obrazca
A-4: Prijava ter iz obrazca BON 1/P, ki naj
odraža zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe.
Dokazilo točka 8: razvidno iz obrazca
A-4: Prijava ter iz obrazca BON 1/P, ki naj
odraža zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe.
Dokazilo točka 9: razvidno iz obrazca
A-4: Prijava ter iz obrazca BON 1/P, ki naj
odraža zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
Dokazilo točka 3: fotokopije pogodb s
proizvajalcem ali principalom.
Dokazilo točka 4: fotokopije pogodb s
proizvajalcem ali principalom.
Dokazilo točka 5: poslovna dokumentacija, iz katere je razvidno, da je v zadnjih 3
letih posloval na področju, na katerega se
prijavlja.
Dokazilo točka 6: poslovna dokumentacija, iz katere je razvidno, da je v zadnjih 3
letih posloval na področju, na katerega se
prijavlja.
Dokazilo točka 10: najmanj 3 s strani
naročnikov potrjene reference na obrazcu
Referenčno potrdilo in vpis referenc v obrazec A-4: Prijava.
Dokazilo točka 11: vpis v obrazec A-11
Kapacitete ter ustrezna dokazila o izobrazbi,
delovnih izkušnjah in posebnih znanjih kot
priloga ali servisna pogodba.
Dokazilo točka 12: partnerska pogodba.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: OSP-INFO-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana

Gradnje
Št. 068-6/2004-22
Ob-18248/05
Popravek
V javnem razpisu za preureditev podstrešja – Cesta na Roglo 17, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005
na strani 4547, Ob-16874/05, se popravita
naslednji točki:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
IV.3.2) Pogoji in plačila: plačilo na
transakcijski račun Občine Zreče, št.
01344-0100003613, sklic 714100, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Občina Zreče
Ob-18566/05
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo komunalne
infrastrukture na območju Kettejeve ulice v
Pivki, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17735/05, se popravijo naslednji podatki:
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pogoji in način plačila: plačilo
pred prevzemom razpisne dokumentacije na
račun Občine Pivka: 01291-0100016298.
Občina Pivka
Št. 153/05-001

Ob-18582/05
Popravek
V skladu s četrtim odstavkom 33. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odločba US, 70/00 in 51/02) in 35.
člena statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) objavljamo popravek javnega razpisa številka
Ob-15351/05, Uradni list RS, št. 54 z dne
3. 6. 2005 – gradnje za investicijo »Dom za
starejše občane Kočevje enota Osilnica«
– III. gradbena faza«.
Popravek se nanaša na točko II.1/6)
Opis/predmet javnega naročila in se pravilno glasi: »Dom starejših občanov Osilnica – III. gradbena faza«.
Ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Občina Osilnica
Št. 403-05-01/2005
Ob-18116/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kontaktna oseba:
Mojca Šubic, Miren 129, 5291 Miren, Slovenija, tel. 05/330-46-70, 05/330-46-76,
faks 05/330-46-82, elektronska pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, mojca@mirenkostanjevica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, 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: 403-05-01/2005-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev stare šole v Temnici (v večnamenski objekt).
Investicija je razdeljena na dve fazi:
1. faza: čas izvedbe od 1. 8. 2005 do
30. 11. 2005.
Obseg del: vsa rušitvena dela v objektu
in na fasadi, izvedba plošče v objektu in prizidek sanitarij, vsa krovsko kleparska dela
razen rf dimnika peči, vse podometne stenske instalacije in ometi.
2. faza: čas izvedbe v letu 2006 oziroma
2007.
Obseg del: dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del v pritličju objekta, izvedba lope s kontejnerskim mestom v celoti,
izvedba razvodov vode in plina do objekta
(nadstropje se ne izvaja).
Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim
izvajalcem za 1. fazo investicije. Drugo fazo
investicije bo naročnik nadaljeval v naslednjem letu 2006 oziroma v letu 2007, če bo
za to imel zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2006 oziroma 2007. Naročnik bo
za drugo fazo investicije sklenil aneks k pogodbi za prvo fazo investicije, vendar le pod
navedenim pogojem iz prejšnjega stavka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Temnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila po navedenih fazah (pod navedenim pogojem).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila –
prva faza; začetek 1. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
Izjava banke, da bo izdala:
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% vrednosti
pogodbe,
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% vrednosti
posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo vršilo na podlagi prejetih začasnih
situacij in končne situacije potrjenih s strani osebe pooblaščene za nadzor s strani
naročnika.
Rok plačila 90 dni od dneva prejema
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila in za katero
daje ponudbo pri pristojnem organu države,
v kateri ima sedež;

– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila (kolikor je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco oziroma
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da ni
zoper ponudnika uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo ne
sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, iz katerega je razvidno, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1/P in revizijsko poročilo,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov (leto 2002,
2003 in 2004);
– ponudniki, ki ne predložijo BON-1/P
morajo predložiti: (za zadnja tri leta 2002,
2003 in 2004) podatke iz bilanc stanja in
podatke iz izkaza poslovnega izida, revidirane, če je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji računovodskih izkazov in potrdila
vseh poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, da ponudnik na
dan sestavitve obrazca (ni/je) imel dospelih
neporavnanih obveznosti ter število dni neporavnanih obveznosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih;
– samostojni podjetniki predložijo: odločbe o odmeri davka iz dejavnosti za zadnja tri leta (2002, 2003 in 2004), če odločbe za leto 2004 še ni prejel pa samo
napoved davka iz dejavnosti za to leto;
bilance stanja in izkazi poslovnega izida za
zadnja tri leta (2002, 2003 in 2004) in potrdila vseh poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, da ponudnik
na dan sestavitve obrazca (ni/je) imel dospelih neporavnanih obveznosti ter število
dni neporavnanih obveznosti ponudnika v
zadnjih 6 mesecih;
– če ponudnik nastopa s podizvajalci:
seznam podizvajalcev in izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse
zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti;
– vsi našteti dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Revizijska poročila ter revidirane bilance stanja in izkazi poslovnega
izida za navedena leta so lahko predloženi
kot overjene fotokopije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference (potrdila o referenčnem delu
za zadnja tri leta (2002, 2003, 2004) in v
letu 2005 podobna razpisanemu javnemu
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naročilu, v višini ocenjene vrednosti naročila
ali višji vrednosti);
– seznam svojega ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti;
– opis tehnične opremljenosti in naprav
(seznam razpolagajoče mehanizacije);
– grob terminski plan izvedbe javnega
naročila.
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 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) in drugi predpisi,
standardi ter 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo z virmanom na podračun odprt pri Banki Slovenije
št. 01275-0100014366.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 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. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili za zastopanje ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 11. uri; sedež Občine Miren-Kostanjevica
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-18135/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje parkirišča d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-22-10, faks
01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s 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: 02/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih in ostalih del za ureditev centra varne vožnje.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 7. 2005, cena:
15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 13. uri; Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, 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. 6. 2005.
Javno podjetje parkirišča, d.o.o.
Ob-18137/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Drago Šiftar, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-00, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja poslovilni objekt Vežica na pokopališču v Murski Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pokopališče v Murski
Soboti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kompletnega poslovilnega objekta Vežica (po načrtu).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del v avgustu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje - imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je posebno dovoljenje potrebno);
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi
izredna uprava;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni elementi. Potrdila ne smejo biti starejša od 6
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1;
2. izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V speciﬁkaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,

3. garancija.
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: 1. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati pred
dvigom razpisne dokumentacije na TRR
02340-011260725 NLB d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 13. uri; Kopališka ulica 2, Murska Sobota, 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: 23. 6. 2005.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-18138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktni osebi: Drago Bregar,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-11-10, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: obcina.trebnje@trebnje.si, internetni naslov: www.trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Trebnje, kontaktni osebi: Drago Bregar, Vida Šušterčič,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-11-10, 348-11-34, faks 07/348-11-31,
elektronska pošta: drago.bregar@trebnje.si,
vida.sustercic@trebnje.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: 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:
komunalna in cestna infrastruktura Obrtna cona Trebnje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Obrtna cona Trebnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
cestne in komunalne infrastrukture v območju Obrtne cone Trebnje (ceste, kanalizacija,
vodovod, telekomunikacije, kabelsko razdelilno omrežje, javna razsvetljava, VN in
NN elektroenergetsko omrežje, plinovodno
omrežje).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 16. 8. 2005, konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT (veljavnost bančne
garancije še 90 dni od dneva odpiranja ponudb).
2. Izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od dneva prejema računa oziroma
mesečne obračunske situacije pri naročniku
v skladu s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti 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, ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima ponudnik registrirano
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnemu sodišču ali drugemu organu (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
2. 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).
3. Izjava odgovorne osebe ponudnika
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe).
6. 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
oddaje ponudbe).
7. Potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik za odgovornega vodjo del

(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Vsi pogoji, ki jih mora ponudnik dokazovati z dokazili navedenih v točkah 1-7
so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne dokaže, bo naročnik ponudnika
izločil iz postopka izbire ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašati vsaj 500 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– 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 te
ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT, z veljavnostjo še 90
dni od dneva odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, v primeru, da bo s ponudnikom
podpisana pogodba o izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših 3 izgrajenih
objektov s področja nizkih gradenj v zadnjih
petih letih (za ponudnika oziroma izvajalca
v primeru skupne ponudbe) z referenčnimi
potrdili naročnikov,
– seznam, da je ponudnik v zadnjih 5
letih opravil najmanj eno gradnjo, ki je istovrstna gradnji kot je predmet tega javnega
naročila in jo je ponudnik izvajal kot glavni
izvajalec in ima zanjo referenčno potrdilo o
dobro opravljenem delu z vrednostjo in datumom izvedbe. Upoštevana bo gradnja v
vrednosti najmanj 200 milijonov SIT,
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila z navedbo njihovih referenc,
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča (odgovorni vodja
del, odgovorni vodje posameznih del), ostalih delavcev ter razpoložljive mehanizacije,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12700/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35201-003/2004-03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 7. 2005, cena:
40.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 z obveznim pripisom razpisna dokumentacija
OC Trebnje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 13. uri; Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, sejna soba (pritličje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; ukrep 1.4 EPD RS za obdobje
2004-2006.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 8. 7.
2005 ob 10. uri na naslovu: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje. Sodelovanje na informativnem sestanku ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Trebnje
Ob-18344/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola po pogodbi št. 360-01-27/2005 z
dne 4. 5. 2005 Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Ul. 15. maja 16, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5,
6310 Izola, Slovenija, tel. 640-39-53, faks
640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr., Postojnska 5,
6310 Izola, Slovenija, tel. 640-39-53, faks
640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska
5, 6310 Izola, Slovenija, tel. 640-39-53,
faks 640-39-54, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija stanovanjskega objekta
Alietova 16, Izola z ureditvijo treh stanovanjskih enot ter rekonstrukcija poslovno stanovanjskega objekta Alietova 18,
Izola z ureditvijo trgovine na drobno in
treh stanovanjskih enot.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Alietova 16 in Alietova
18, Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila; predvidoma v začetku septembra 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) 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 graditvi objektov ZGO-1A
in drugi podzakonski predpisi.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 7. 2005.
Cena: 30.000 SIT. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Stavbenik, servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5 v Izoli. Plačilo razpisne dokumentacije
se nakaže na TRR Stavbenika, servisne
storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033
z navedbo predmeta naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2005 na Stavbenik, servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola 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. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 10. uri; prostori Stavbenika, servisne
storitve d.o.o. Koper v Postojnski 5, 6310
Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Za Občino Izola
Koncesionar stavbenik,
servisne storitve d.o.o. Koper
Št. 352-01-001/2005-601
Ob-18347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktni
osebi: Rajko Hovnik in Darko Šuler, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, 02/870-55-18,
02/870-55-35, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktni osebi: Darja Čepin in Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija, tel. 02/870-55-10, 02/870-55-18,
02/870-55-35, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: rajko.hovnik@ravne.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: komunalna oprema Poslovne cone na Ravnah.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna oprema Poslovne cone na
Ravnah – gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ravne na Koroškem – Dobja vas, poslovna cona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: komunalna oprema Poslovne cone na Ravnah,
gradbena dela, zemeljska dela, strojna dela
in elektro dela:
1. sklop – komunalna ureditev PC GOK,
2. sklop – sanacija in priprava površin
PC,
3. sklop – primarni razvod v OC Dobja
vas,
4. sklop – obnova kanalizacije in vodovoda v coni ŽR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 8. 2005 in konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni po prejemu mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;

2. dokazilo da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. dokazilo da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
4. dokazilo, 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;
5. ostala dokazila v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo, 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;
2. dokazilo, da je poravnal davke in prispevke;
3. dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika;
4. ostala dokazila v skladu z razpisno
dokumentacijo skladno z Zakonom o javnih
naročilih (ZJN-1 – UPB1 št. 36/04).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam zaposlenih pri izvedbi del in
seznam podizvajalcev;
2. seznam izvedenih del na primerljivih
objektih;
3. ostala dokazila v skladu z razpisno
dokumentacijo skladno z Zakonom o javnih
naročilih (ZJN-1 – UPB1 št. 36/04).
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 – 85 točk,
2. reference in izkušnje – 15 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 27. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01303-0100009987.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 1. 8. 2005 do 11.
ure, na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem v
tajništvo občine.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
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pravnih oseb s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem – sejna
dvorana.
VI.4) Dodatne informacije: navedene v
razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 353-68/2005-2522
Ob-18348/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika
Kosi in Peter Ograjenšek, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38;
041/665-037 ali 03/747-13-24; 041/367-152,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si,peter.ograjensek@sentjur.si,
internetni naslov: http://www.obc-sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja kolektorja RZ-2 v industrijski coni
Šentjur – južni del.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-68/2005-2522.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kolektorja RZ-2 v industrijski
coni Šentjur – južni del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradnja kolektorja RZ-2 v
industrijski coni Šentjur – južni del.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kolektorja RZ-2 v industrijski coni Šentjur
– južni del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-68/2005-2522.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur, št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja kolektorja RZ-2 v industrijski coni Šentjur – južni
del«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 12. uri; sejna soba, II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi in
Peter Ograjenšek, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Šentjur
Št. 353-93/2005-2522
Ob-18349/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi, Peter Ograjenšek, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38,
041/665-037 ali 03/747-13-24, 041/367-152,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si,peter.ograjensek@sentjur.si,
internetni naslov: http://www.obc-sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja dovozne ceste »G« in komunalnih
vodov v industrijski coni Šentjur – južni del.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-93/2005-2522.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja dovozne ceste »G« in komunalnih vodov v industrijski coni Šentjur
– južni del.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja dovozne ceste
»G« in komunalnih vodov v industrijski coni
Šentjur – južni del.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
dovozne ceste »G« in komunalnih vodov v
industrijski coni Šentjur – južni del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-93/2005-2522.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja dovozne ceste »G« in komunalnih vodov v
industrijski coni Šentjur – južni del«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 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 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 14. uri; sejna soba, II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi in
Peter Ograjenšek, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Šentjur
Št. 353-69/2005-2522
Ob-18350/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika Kosi, Peter Ograjenšek, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38,
041/665-037 ali 03/747-13-24, 041/367-152,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@sentjur.si,peter.ograjensek@sentjur.si,
internetni naslov: http://www.obc-sentjur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
gradnja komunalne ureditve v industrijski
coni Šentjur – južni del.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-69/2005-2522.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne ureditve v industrijski coni Šentjur – južni del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradnja komunalne ureditve v industrijski coni Šentjur – južni del.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne ureditve v industrijski coni Šentjur – južni del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazil: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
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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.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-69/2005-2522.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2005.
Cena: 20.000,00 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja komunalne ureditve v industrijski coni Šentjur
– južni del«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 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 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba, II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.4) Dodatne informacije: Erika Kosi in
Peter Ograjenšek, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Šentjur
Ob-18366/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kobarid, kontaktna oseba: Jana Fratina, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija,
tel. 05/389-92-16, faks 05/389-92-11.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: EDIL inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl.
inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks
05/302-54-00, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl.
inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks
05/302-54-00, elektronska pošta: em_
edil.inzeniring@siol.net.
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: EM/K-D.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popotresna sanacija ceste Kobarid–Drežnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta Kobarid–Drežnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija vozišča, odvodnjavanja, oporni zidovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 6. 2005, konec 1. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z 42. členom ZJN-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 42. členu ZJN-UPB.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EM/K-D.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 7. 2005.
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000515412 pri NKBM d.d., področje Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica, ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2005
ob 13.15; Občina Kobarid, 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: 24. 6. 2005.
Občina Kobarid
Št. 404-08-299/2005-3
Ob-18369/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba:
Ciril Pangršič, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12,
faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-853/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija objekta veterinarske ambulante Primoži.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Primoži, Kočevska Reka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričakovani rok izvedbe naročila
je 85 koledarskih dni od podpisa pogodbe
oziroma od uvedbe izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% od pogodbene
vrednosti;
– bančno garancijo za pravočasno in
kvalitetno odpravo ugotovljenih in sporočenih pomanjkljivosti v garancijski dobi za
obdobje 5 let in v višini 5% od pogodbene
vrednosti;
– dve lastni bianco menici s pooblastilom
za izpolnitev in uporabo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizirano vrednost izvedenih del bo investitor
plačeval po situacijah (60 dni), kot je podrobneje razvidno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

A) ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, na pristojnem sodišču
ali drugem organu;
B) proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja in da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
C) ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
D) ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; oziroma da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
E) ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) – fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanega v letu 2004 ali
– fotokopija BON-1/P izdanega v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanega v letu 2004;
1.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2004 (DURS), vključno z bilanco stanja za
leto 2004,
– originalno potrditev banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred datumom določenim za predložitev
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
B) ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe,
C) ponudnik mora potrditi splošne pogoje
in priložiti kalkulacijske elemente (natančneje so opredeljeni v razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena (90 točk),
2. rok izvedbe objekta (10 točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 7. 2005.
Razpisna dokumentacija se pridobi
brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika na MORS, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 21; vsaki delavnik med
8. in 10. uro od 4. 7. 2005 naprej. Zastopnik
ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
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dokumentacije predati naročniku pooblastilo
o zastopanju ponudnika.
Pooblastilo mora vsebovati izjavo ponudnika, da ni na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 43/05).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 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: veljavnost ponudbe mora biti minimalno 90 dni od izstavitve.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 12. uri, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
sejna soba III/327.
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: 27. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 465-10-0013/2005-900
Ob-18372/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Branko Sovič, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-72,
faks 03/575-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si, internetni naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko
Sovič, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-72, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovič, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-72, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni
naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina
Slovenske
Konjice,
kontaktna oseba: Branko Sovič, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-60, faks 03/575-43-28, internetni
naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo večnamenskega
igrišča v KS Bezina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za
izgradnjo večnamenskega igrišča v Občini
Slovenske Konjice – KS Bezina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 9. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predvideno ﬁnanciranje v letih 2005-2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij
in za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS;
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in ipd.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega
izida za leto 2004 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2004 (iz davčne
napovedi za leto 2004), ki jih potrdi DURS
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
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– zgradil je tri objekte nizkih gradenj z
vrednostjo GOI del najmanj 30 mio SIT (z
DDV) ali
– zgradil je dva objekta nizkih gradenj
z vrednostjo GOI del najmanj 50 mio SIT
(z DDV).
Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih treh letih:
– bil je odgovorni vodja del na treh objektih nizkih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 30 mio SIT (z DDV) ali
– bil je odgovorni vodja del na dveh objektih nizkih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 50 mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
plačilo na transakcijski račun pri UJP Žalec
01314-0100003434, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 10.
ure; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005 ob
12. uri; Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Ob-18397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26,
faks 01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26, faks
01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Resljeva 18, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-40-26, faks 01/30640-12.
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: JR – 05/320428.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija objekta C OŠ Sostro.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe
odredov 47, 1261 Dobrunje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela – ocenjena
vrednost 220 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 15. 9. 2005, konec: 15.
5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. menice za zavarovanje obveznosti
plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. v preteklih petih letih pred objavo naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdila morajo biti izdana za vse
osebe, ki so navedene v originalnem izpisku
sodnega registra, vključno z zastopniki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
b) Originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Izjava ponudnika, da ponudniku ni
bila v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, ali da ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
4. Originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da v preteklih petih letih
pred objavo naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti
iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
2. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa, izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, če tako zahteva
drug zakon, ki določa še posebne pogoje za
opravljanje te dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
3. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. izkazovati mora pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in ni imel v preteklih šestih
mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega žiro računa;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
1. Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne

evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje. Ponudniki, ki
so zavezani revizijskemu pregledu, morajo
predložiti letno revizijsko poročilo.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
3. Izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tabele:
– referenčna lista razpisanih del,
– seznam zaposlenih v podjetju – kadrovska sestava,
– seznam kadrov, ki bodo dela vodili, z
življenjepisi in potrdili o strokovnih izpitih,
– struktura cene,
– spisek podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik izvedel dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno.
Najugodnejša ponudba po merilu cena
se izračuna:
– iz vseh prispelih pravilnih in popolnih
ponudb se izračuna povprečje,
– iz nadaljnje obravnave bodo izvzete
vse ponudbe, ki bodo od povprečne ponudbene cene odstopale za več kot 15%
navzdol ali navzgor,
– najugodnejšo ponudbo izračunamo iz
preostalih ponudb tako, da se ponovno izračuna povprečje, ki se zmanjša za 3% (povprečna ponudbena cena x 0,97),
– ponudba, ki se najbolj približa tako dobljeni vrednosti (povprečna ponudbena cena
- (minus) 3%), se šteje za najugodnejšo ponudbo in prejme največ točk (do 100), druge
ponudbe, tudi izvzete ponudbe, pa ustrezno
manj po izračunu.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/320428.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče od 5. 7. 2005 do
21. 7. 2005 od 8. do 12. ure, telefonska
najava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005 ob
9.30, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana, II. nad., 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: 27. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-18398/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26,
faks 01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26, faks
01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Resljeva 18, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-40-26, faks 01/30640-12.
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: JR – 05/321587.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušitev obstoječega objekta šole in nadomestna gradnja šole in vrtca na Lipoglavu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: podružnična šola Lipoglav,
Mali Lipoglav, Šmarje Sap.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušitev
obstoječega objekta, gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela pri nadomestni gradnji – ocenjena vrednost 220 mio SIT (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 15. 9. 2005, konec: 15.
5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. menice za zavarovanje obveznosti
plačil podizvajalcem.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, ali
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. v preteklih petih letih pred objavo naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdila morajo biti izdana za vse
osebe, ki so navedene v originalnem izpisku
sodnega registra, vključno z zastopniki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
b) Originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Izjava ponudnika, da ponudniku ni
bila v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, ali da ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
4. Originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da v preteklih petih letih
pred objavo naročila ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi dr-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
žave, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti
iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
2. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa, izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, če tako zahteva
drug zakon, ki določa še posebne pogoje za
opravljanje te dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
b) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS. Obrtno dovoljenje, če gre za
opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
3. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in ni imel v preteklih šestih
mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega žiro računa;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
1. Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, ki so zavezani revizijskemu
pregledu, morajo predložiti letno revizijsko
poročilo.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjena s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
3. Izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tabele:
– referenčna lista razpisanih del,
– seznam zaposlenih v podjetju – kadrovska sestava,
– seznam kadrov, ki bodo dela vodili, z
življenjepisi in potrdili o strokovnih izpitih,
– struktura cene,
– spisek podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik izvedel dela.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno.
Najugodnejša ponudba po merilu cena
se izračuna:
– iz vseh prispelih pravilnih in popolnih
ponudb se izračuna povprečje,
– iz nadaljnje obravnave bodo izvzete
vse ponudbe, ki bodo od povprečne ponudbene cene odstopale za več kot 15%
navzdol ali navzgor,
– najugodnejšo ponudbo izračunamo iz
preostalih ponudb tako, da se ponovno izračuna povprečje, ki se zmanjša za 3% (povprečna ponudbena cena x 0,97),
– ponudba, ki se najbolj približa tako
dobljeni vrednosti (povprečna ponudbena
cena – (minus) 3%), se šteje za najugodnejšo ponudbo in prejme največ točk (do 100),
druge ponudbe, tudi izvzete ponudbe, pa
ustrezno manj po izračunu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/320428.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče od 5. 7. 2005 do 21. 7.
2005 od 8. do 12. ure, telefonska najava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005 ob
10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, Ljubljana, II. nad., 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: 27. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-18407/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija Šamprl, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 052/2005-2.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije:
– odcep Draženci in povezava Spodnja – Zgornja Hajdina do PSC Hajdina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornja Hajdina in Draženci.
II.1.8) Nomenklatura: 502.6 specializirana gradbena dela – kanalizacija.
II.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora, in sicer v roku 90 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v katerem ima
sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-

stopek, razen, če je bil kateri od navedenih
postopkov ustavljen s pravnomočno sodno
odločbo, oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznostih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
5. za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske službe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe. BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
3. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
4. seznam podpisanih pogodb za obdobje 2 let.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 052/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Hajdina: 01359-0100017622.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 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 20. 9. 2005 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 13. uri; v prostorih Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, 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: 24. 6. 2005.
Občina Hajdina
Ob-18408/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Rojc Robert, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in
05/663-37-63, faks 05/663-37-06, elektronska pošta: robi.rojc@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 322-JNVV/G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije v Kampelu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Kampel – kapelica
v Mestni občini Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 506.6.
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: izvedba fekalne kanalizacije Ø 200 mm v dolžini
ca. 330 m, meteorne kanalizacije Ø 300 mm
v dolžini ca. 160 m, izgradnja 12 kanalizacijskih hišnih priključkov, ter preplastitev oziroma ureditev ceste po končanih delih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval potrjene situacije v roku 60 dni
od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 2004) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj tri reference v največ
zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje);
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje samo v primeru, če
znaša vrednost javnega naročila ali same
ponudbe več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. da ponudnik ne spada v krog oseb
(subjektov) navedenih v prvem in drugem v
zvezi s tretjim odstavkom 28. člena Zakona
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o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04
- ZPKor) in ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb
ZPKor ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Ur. l. RS, št. 43/05).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in podpisana izjava, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1/P za pravne osebe
ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno,
da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke
pogojev);
5. BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti
(podatki o poslovanju na TRR) iz katerih je
razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahtevani
pogoj (iz 5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja kot vrednost tega javnega
naročila oziroma vrednost ponudbe, ki so
bile izvršene v največ zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo
kraja in kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno
s prilogo iz razpisne dokumentacije. Izjave
za posamezno gradnjo morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma
pooblaščeni zastopniki);
7. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
8. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo iz te točke je
potrebno priložiti samo v primeru, če znaša
vrednost javnega naročila ali same ponudbe
več kot 50 mio SIT – brez DDV);
9. izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja (izpolnjena in podpisana na obrazcu v
razpisni dokumentaciji).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 7. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 36.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 7. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 7. 2005
ob 13. uri v sejni sobi; Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-18424/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi:
Vesna Priveršek Poglajen in Suzana Miklič Nikič, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/47-74-186, 01/47-74-138,
01/47-74-146, faks 01/42-56-746, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi: Iris Ferrin in Anica Košir, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-74-186, faks 01/42-56-746.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Služba za pravne, kadrovske
in splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izvedbo preureditve (obnove) poslovnih prostorov v 5. nadstropju centrale Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centrala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, Tržaška cesta 16, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten
obseg del, ki je predmet javnega razpisa, je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe; začetek v roku 5 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti in za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo na podlagi končnega obračuna v roku
30 dni, ko bo potrjen s strani nadzornega
organa in pooblaščenega uslužbenca naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarske družbe in samostojni podjetniki.
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 – v skladu z Zakonom o
javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o boniteti
poslovanja, BON obrazec za gospodarske
družbe in samostojne podjetnike, potrdilo
o plačilu vseh davkov in prispevkov – vse v
skladu z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjave ponudnika – vse v skladu
z Zakonom o javnih naročilih in razpisno
dokumentacijo.
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 (Ur. l.
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo).
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 – ob izpolnjevanju vseh
zahtev naročnika.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005
ob 13. uri; Ljubljana, Tržaška cesta 16.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-18454/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba:
Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža osebnega dvigala – 1
kom – dvigalo brez strojnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Voličina, 2230 Lenart.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom
osebnega dvigala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe,
in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti.
Predložitev te menice je pogoj za veljavnost
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede na
to, da je javni razpis v okviru gradenj stanovanjsko poslovnega objekta v Voličini, je rok
plačila enak kot pri razpisu gradenj, in sicer
dobavitelju se plača za dobavo in montažo
osebnega dvigala najmanj 90 dni od dneva
prejema računa, in sicer na transakcijski
račun ponudnika do 70% pogodbene vrednosti in 30% pogodbene vrednosti v roku
najmanj 90 dni po opravljenem tehničnem
pregledu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
P1 Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register mora predložiti redni izpisek
iz sodnega registra iz katerega bo razvidno,
da je registriran za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je to javno naročilo.
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
– primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik posameznik mora predložiti t.i.
priglasitveni list oziroma potrdilo, s katerim
izkazuje vpis v evidenco samostojnih podjetnikov, izdan s strani pristojne AJPES (v
skladu s 75. členom ZGD).
Listina mora biti izdana v tekočem koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje.
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P2 Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v evidenco pristojne
AJPES, iz katerega bo izhajalo, da zoper
njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
P3 Potrdilo o nekaznovanosti: ponudnik
predloži potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Ponudnik mora obvezno
priložiti lastno izjavo v kateri pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, 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:
P4 Dokazilo o poravnanih davkih: ponudnik dostavi potrdilo, ki mu ga izda davčna
uprava območja na katerem ima ponudnik
svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima poravnane druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
P5 Dokazila o ﬁnančnem poslovanju –
ponudnik mora predložiti:
P5.1. potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri
kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti. Iz potrdila mora biti
razvidno stanje sredstev na TRR na dan
sestavitve obrazca, stanje neporavnanih
obveznosti iz evidence o vrstnem redu plačil na dan sestavitve obrazca, povprečno
stanje sredstev na TRR v preteklem mesecu, število dni neprekinjenih blokad TRR
do vštetega dne sestavitve obrazca, število
dni blokade TRR v preteklih 6 mesecih do
vštetega dne sestavitve obrazca.
Listina pod P 5.1. ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
P6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične zmožnosti
izvedbe – izjava ponudnika, da je tehnično
sposoben izpeljati javno naročilo.
P7 Izjava ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe.
P8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti.
P10 Izjava ponudnika, da bo priznal in
obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
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obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
Tehnični pogoji:
P11
1. Vzorci, opis ali fotograﬁje izdelkov, ki
jih bo ponudnik dobavil.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o njihovi ustreznosti, zahteva
dokazilo o ustreznosti.
P12 Izpolniti referenčno listo (ponudnik
mora za zadnje 3 leta opisati vsaj 5 naročnikov, kjer je izvajal enaka dela oziroma
dobavljal blago, kot je predmet naročila. Iz
opisa mora biti razvidno: naročnik, točen naslov in kontaktna oseba naročnika.
P13 Izjava ponudnika, v kateri ponudnik
zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih
izpolnjevanje je povezano z določbami o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro v prostorih
Zavoda Hrastovec-Trate – nabavna služba
ali po pošti s predhodno najavo. Ponudnik
mora hkrati predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, točen naslov in davčno številko.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 5.000 SIT (DDV že vračunan).
Odkupnino ponudnik nakaže na TRR,
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300592, sklic na št. 04-5/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 14. uri; Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-18457/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Neža Dekleva,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: neza.dekleva@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad nova d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Žitko, Obrtniška 5,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25,
faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del za rekonstrukcijo obstoječega objekta, v katerem se bo nahajala
muzejska zbirka oklepnih in artilerijskih
vojaških sredstev v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pivka, območje nekdanje
vojašnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradenih, obrtniških in instalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT po priloženem obrazcu bančne garancije z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja ponudb. Naročnik bo neizbranim
ponudnikom takoj po izbiri najugodnejšega
ponudnika vrnil ﬁnančno garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.
Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije
v razpisni dokumentaciji;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo
bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Izjava se izda v skladu z
vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 90 dni od
datuma izstavitve situacije, v skladu z opravljenimi deli.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo) ter
dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da odgovorna oseba ponudnika ni vpisana v kazensko evidenco zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bila pravnomočno
obsojena za katerokoli kaznivo dejanje. Dokument je lahko star največ 30 dni;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-

dacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni;
– fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma AJPES-a, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Dokument je lahko star največ 15 dni;
– potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev, staro največ 15
dni (v primeru, da izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci). Dokument je lahko
star največ 15 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri
gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je treba priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni
poklicni zbornici ter potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med ponudnikom in to
osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o
delu itd.). Pogoj za priznavanje sposobnosti
po tej točki je za odgovornega vodjo del, da
je bil odgovorni vodja del na dveh objektih z
vrednostjo 25,000.000 SIT;
– referenčna lista ponudnika in potrjene
reference (kot posebna priloga) pri izvedbi
objektov visokogradnje v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po
tej točki sta vsaj dva izvedena objekta visokogradnje v vrednosti 30,000.000 SIT v
zadnjih dveh letih in vsaj dve priloženi, s
strani naročnikov potrjeni pozitivni referenci
primerne vrednosti.
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:
cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
Občine Pivka št. 01291-0100016298.
Razpisno dokumentacijo ponudniki pridobijo na podlagi predložitve potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 7. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 12. uri, Občina Pivka – sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
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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: 27. 6. 2005.
Občina Pivka
Ob-18458/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
89-63-452, faks 89-63-463.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija lokalne ceste LC 208060
Ponoviče – Konj – Spodnji Hotič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Konj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti, garancija za dobro
izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva prejema in potrditve situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.A člena
Zakona o javnih naročilih, ki jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila;
– potrdilo, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
(potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne,
upravne ali druge evidence, oziroma lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila.

Vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddajanja ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za zadnje bilančno
obdobje;
– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, ki mora vsebovati podatke,
zahtevane iz pogojev ter izjava podpisana
od odgovornih oseb družbe, da ima TRR
odprt samo pri navedenih bankah, ki so dale
izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne
smejo biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe;
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah za nizke
gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2005;
– vsaj 3 potrjene reference o izvedenih
objektih nizke gradnje v zadnjih petih letih v
vrednosti nad 90,000.000 SIT.
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: 3. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na številko
računa 01260-0100002491, odprt pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 10. uri, odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Občina Litija
Ob-18470/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova radijske fasade in strelovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 9. 2005 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 10% pogodbenega zneska kot avans;
– 90% po posameznih situacijah; rok plačila 30 dni po izvedeni posamezni situaciji,
potrjeni s strani naročnika.
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 030/2005.
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 030/2005.
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 030/2005.
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 030/2005E-ODP/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Risbe, prav tako
brezplačno, pa bodo na voljo po enodnevni
predhodni najavi na naslovu, navedenem v
točki I.1) te objave.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. 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 030/2005-E-ODP/G) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 8. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
12. 7. 2005 organiziral ogled lokacije. Potrdilo o ogledu bo moral ponudnik priložiti
v svoji ponudbi. Natančnejše informacije in
navodila so na voljo v 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 030/2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-18474/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste skozi Bilje – II. etapa – I.
faza, R3-615/5740 od km 3.440 do km
3.960.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5740 R3-615 Volčja
Draga.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);

– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
234,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18475/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
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ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Oplotniščico v Lukanji na RT-930/7065.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 7065 RT-930 Pesek–Oplotnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 110 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali

možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo

Št.

62 / 1. 7. 2005 /

Stran

4965

za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
69,720.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18476/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega propusta čez potok v Koračicah na R3-713/4910.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 4910 cesta R3-713
Ljutomer–Savci–Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
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posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
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napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
31,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18477/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Kokro (Cundrov most) v Sp. Fužinah na
R1-210/1106.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1106 cesta R1-210
Sp. Jezersko–Preddvor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci-
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ﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005 do 11. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
124,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-18562/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Logatec, kontaktna oseba: Gvido Bokal, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/759-06-40, faks 01/759-06-28, elektronska pošta: gvido.bokal@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Notranjske ceste v Logatcu, na
odseku od Cankarjeve ceste do G2 102,
od km 0,160 do km 0,690.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Notranjska cesta – Dolnji Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. gradbena in obrtniška dela,
6. oprema ceste,
7. javna razsvetljava.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj 85,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Rok dokončanja: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.
Začetek del: 10. 8. 2005, konec del:
10. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen (odstavek 1,
točka 1-3).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
Banki Slovenije s pripisom Notranjska cesta.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 8. 2005 ob
10. uri, sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Občina Logatec
Ob-18583/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, kontaktna oseba: Janez Rožmarin, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, elektronska pošta: ksp.rozmarin.janez@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kov v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je mogoče 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
naročil naročnik: JN, št. 01/2005, Gradnja
zbirnega kanala Ključarovci–Lukavci–Noršinci.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja zbirnega – povezovalnega kanala
Ključarovci–Lukavci–Noršinci obravnava tehnično rešitev zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda iz naselij
Občine Križevci. Kanalizacijski sistem je
predviden kot ločen sistem. Zbirni kanal je
zaradi neugodne konﬁguracije terena vezan
na izgradnjo dveh črpališč in izvedbo tlačnih
kanalizacijskih vodov. Potek celotne predvidene trase je lociran ob obstoječih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave in izvedbe: Ključarovci, Lukavci, Noršinci, Občina Križevci.
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: Gradnja zbirnega kanala Ključarovci–Lukavci–
Noršinci obsega:
– gravitacijski kanal 1.1 (PVC DN 300,
L = 68,66 m),
– gravitacijski kanal 1.3 (PVC DN 300,
L = 700,00 m),
– gravitacijski kanal 2.0 (PVC DN 200,
L = 451,50 m),
– tlačni kanal 1.2 z črpališčem Č1
(PE100, DN 200, L = 1437,00 m),
– tlačni kanal 1.4 z črpališčem Č2
(PE100, DN 250, L = 1475,00 m),
– elektroinstalacije.
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Skupna dolžina trase zbirnega kanala
tako znaša 3680,66 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 8. 2005 in/ali konec
1. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT. Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) ter 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: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku, ki ni krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni ter tehnični
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organih države, v
kateri ima sedež; 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, zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne sme biti
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno s 32.
in 33. členom ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben za iz-
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vedbo predmetnega javnega naročila; pogoji v predmetnem postopku oddaje javnega
naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da je
znašala višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh
letih (2002, 2003, 2004) najmanj v višini ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri
leta, ali če ponudnik v letih 2002 in/oziroma
2003 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov,
morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu (namesto trikratne) najmanj 1/3
ponujene vrednosti predmetnega javnega
naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora biti ponudnik sposoben
ﬁnancirati izvedbo javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih
lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem, medtem ko pogoj ﬁnančne
sposobnosti, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran,
mora izpolnjevati vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2005.
Cena: 30.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: z virmanskim nalogom ali položnico na transakcijski račun
pri Novi Ljubljanski banki d.d., št. računa
02343 – 0010579541, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 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 5. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2005
ob 10. uri, na sedežu Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3, Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 6. 2005.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.
Ob-18584/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za ureditev G2-105 Metlika MMP (rondo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0258 cesta G2-105
Metlika – Most čez Kolpo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 11. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet

– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
80,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18585/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev R3-696/6904 Podgorje–Rogina:
gradbena dela 2. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 6904 cesta R3-696
Sl. Gradec-Misl. Dobrava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
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evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do na-
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ročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka (kot na primer: slabša
kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem
s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
264,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18586/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
R3-709/8614 Mode pod Malečnikom: ureditev ceste – 1. etapa – gradbena dela.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 8614 cesta R3-709
MB (Pobrežje)-Pernica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
96,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-18587/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za izgradnjo obvoznice
Črnomelj (brez nadvoza čez železnico).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1152 cesta R1-218
Črnomelj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 390 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvid-

no, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
546,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 260-1/05-16

Ob-18342/05

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti št.
2005/S 88-085518 z dne 6. 5. 2005 in v Ur.
l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005 za izvedbo
javnega naročila »pranje tekstila« po odprtem postopku v skladu s 23. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 2/04) naročnik izdaja odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica
Št. 260-2/05-16

Ob-18343/05

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Ur. l. RS, št. 38/04 z dne 15. 4. 2005
za izvedbo javnega naročila »preiskave z
magnetno resonanco« po odprtem postopku
v skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04)
naročnik, skladno z določbo 77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04) izdaja odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica
Št. 400-037-73/04

Ob-18367/05

Razveljavitev
Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 90 z
dne 13. 8. 2004 objavil javni razpis za pre-
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voze zdravil, št. naročnika 400-037-73/04.
Po izpeljani II. fazi je ponudnike s priznano sposobnostjo pozval ponudnike k oddaji ponudbe z rokom oddaje 28. 1. 2005.
Navedeni javni razpis v II. fazi je naročnik
razveljavil na podlagi odločitve državne revizijske komisije.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 32403-0001/1999
Ob-18567/05
Razveljavitev
V Uradnem listu RS, št. 52 je bil dne
27. 5. 2005, Ob-14753/05 objavljen javni
razpis – »Strokovno svetovanje in nadzor pri
izvedbi projekta kanalizacije in čistilne naprave Mislinja« naročnika Občine Mislinja.
Naročnik Občina Mislinja je navedeni razpis
dne 27. 6. 2005 v celoti razveljavil. Naročnikovo odločitev so prejeli vsi ponudniki, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
Občina Mislinja
Ob-18564/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17491/05, je bil objavljen razpis za
oddajo naročila za storitev po odprtem postopku: citološke preiskave v ginekologiji.
Skladno z Zakonom o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo – ZJN-1UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04) se pri točki
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila,
doda:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
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.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Ob-18565/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17495/05, je bil objavljen razpis za
oddajo naročila za storitev po odprtem postopku: ﬁnančni lizing za reševalno vozilo.
Skladno z Zakonom o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo – ZJN-1UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04) se pri točki
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila,
doda:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
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.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-18568/05
Popravek
V javnem razpisu za zavarovanje objektov, opreme in odgovornosti, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-15840/05, se popravijo naslednje
točke:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na pisno zahtevo na naslov: Praetor d.o.o., Trg
Osvobodilne Fronte 13A, Ljubljana. Mogoče jo je dobiti tudi v elektronski obliki na
naslovu http://www.praetor.si (rubrika javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 7.2005 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005 ob
12.30; Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, Slovenija.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ob-18112/05
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: Helena Pleslič, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33,
elektronska pošta: helena.pleslic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Rihard Gerbec, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-88-368, faks 01/51-88-307, elektronska pošta: rihard.gerbec@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Helena
Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33,
elektronska pošta: helena.pleslic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000319/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preventivni zdravstveni pregledi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež družbe, strokovne
službe in AC baze v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
8514.00.0.0-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: preventivni zdravstveni pregledi za delavce na sedežu družbe v Celju,
PE AC baz Slovenske Konjice, Maribor in
Vransko;
– sklop 2: preventivni zdravstveni pregledi za delavce strokovnih področij izpostava
Ljubljana, PE AC baz Ljubljana, Novo mesto
in Hrušica;
– sklop 3: preventivni zdravstveni pregledi za delavce PE AC baz Postojna in
Kozina.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne zahteva nobenih ﬁnančnih garancij.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) – 20. člen
in 21. člen.
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.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-11558/05 z dne 29. 4. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000319/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Plačilo mora biti predhodno izvedeno na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-18113/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Sonja Vrhovec, Trg francoske revolucije 1-2, 8330
Ljubljana.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-79, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A, 14 točka.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-605.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih in prireditvenih prostorov ter okolice Festivala Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanski grad, Križanke
ter poslovni prostori v Trnovem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 202,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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.
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 15. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 12.05; ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Festival Ljubljana
Ob-18289/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna
oseba: Dragica Fiegl, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-91-17, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: ﬁegl.dragica@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-185/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: opravljanje šolskih prevozov na območju Občine Ajdovščina za šolsko leto
2005/06 in 2006/07.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ajdovščina.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni po datumu prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in določili v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
določili v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in določili v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z določili v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-185/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na enotni zakladniški podračun pri UJP št.
01201-0100014597.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 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. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščena oseba ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2005
ob 10.30, sejna soba Občine Ajdovščina.
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. 6. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-18345/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Nada Lutarič, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel.
02/538-15-04, faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Moravske Toplice v šolskem letu 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Moravske Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
samo variante naročnika.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevoz
osnovnošolskih otrok za OŠ Bogojina, OŠ
Fokovci in DOŠ Prosenjakovci-Partosfalva.
Relacije prevozov s kilometri bodo določene
v razpisni dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: prevozi se bodo izvajali po šolskem
urniku in letnem delovnem načrtu osnovnih
šol.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe, če je vrednost ponudbe višja od 10 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti. Ponudnik garancijo predloži ob
podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa, skladno
s predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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.3.1) 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 pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, Pravilnik o prevozih skupine otrok
v avtobusnem prometu in ostala veljavna
zakonodaja.
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: 64-03/05-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
IV. 3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 9. ure
v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice.
Na kuvertah mora biti vidna oznaka »Ne
odpiraj – Ponudba za šolske prevoze«, in
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
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IV. 3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe 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: predstavniki ponudnikov
na podlagi predloženih pooblastil.
IV. 3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 26. 7. 2005 ob 12. uri; Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 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: 23. 6. 2005.
Občina Moravske Toplice
Ob-18373/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (SVN): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Frida Braunsberger, sekretarka, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-51-00, faks
+386/1/241-53-44,
elektronska
pošta:
surs.phare2003@gov.si, internetni naslov:
http://www.stat.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Frida Braunsberger, sekretarka, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, faks
+386/1/241-53-44,
elektronska
pošta:
surs.phare2003@gov.si.
Ponudniki naj vsa vprašanja pošiljajo
samo na e-poštni predal. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na internetnem naslovu: internetni naslov: http://www.stat.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Frida Braunsberger, sekretarka, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, faks +386/1/241-53-44, elektronska pošta: surs.phare2003@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Statistični
urad Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Frida Braunsberger, sekretarka, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava programske opreme po meri, ki bo zagotavljala:
– popolno implementacijo sistema Intrastat z dopolnitvami in nadgradnjo obstoječih rešitev, načrtovanjem in implementacijo
statističnega dela sistema (statistična podatkovna baza, usposobljena za analize
podatkov, ocene podatkov in diseminacijo
podatkov);
– prilagoditev in revizijo obstoječega sistema Extrastat tako, da se ga uskladi z
metodološkimi in tehničnimi zahtevami Intrastata in se ga preseli s centralnega IBM
računalniškega sistema v notranjo mrežo
SURS;
– integracijo obeh sistemov, revizijo izračunavanja indeksov povprečnih vredno-

sti in popolno revizijo diseminacije podatkov v skladu z diseminacijskimi standardi
SURS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72000000-5, dopolnilni besednjak: računalniške storitve in s tem povezane storitve,
dodatni predmeti: 72200000-7, dopolnilni
besednjak: storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski
opremi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22, oskrba z računalniškimi programi in svetovanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: programiranje aplikacij, podatkovne baze; vrednost 880.000 EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačila tujim ponudnikom bodo izvršena v eurih, slovenskim ponudnikom pa v
slovenski nacionalni valuti;
– plačila bodo potrjena in izvršena s strani Statističnega urada Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor je ponudnik joint venture
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu s slovensko zakonodajo in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali
konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija
pravnih oseb ne sme biti spremenjena brez
vnaprejšnjega pisnega soglasja s strani naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali
določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
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zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali postopku dodelitve sredstev, ki se
ﬁnancira iz proračuna Skupnosti, resno
kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih
pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma priglasitveni list, ki dokazuje, da so
prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe
ali samostojni podjetniki v državi, kjer so
ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančnih podatkih iz letnih računovodskih izkazov za zadnja tri
leta (2002, 2003, 2004),
– letni prihodek ponudnika storitev
mora biti v razdobju 2001–2004 najmanj
1,500.000 EURO.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je podjetje tehnično
usposobljeno izvesti projekt, z referencami projektov podobne velikosti in narave.
Informacija o najmanj 3 referenčnih projektih mora biti vpisana v ustrezni obrazec
prijave,
– prijave
morajo
biti
predložene na standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: napoved objave: EuropeAid/119442/D/S/SI; številka obvestila
v kazalu UL: 2005/S S79-076645 z dne
22. 4. 2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2004/S
S35-030100 z dne 19. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2003/004-938-06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: valuta: EURO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 7. 2005, do
10. ure po lokalnem času.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 10. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: po en predstavnik
ponudnika s pisnim pooblastilom.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sred-

stev EU: da; Phare 2003 Nacionalni program za Republiko Slovenijo, projekt št.
SI0301.06, CRIS št. 2003/004-938-06,
naslov projekta »Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat«; Finančni
sporazum – Memorandum med Republiko
Slovenijo in Evropsko Komisijo 2003.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-18374/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA):
no.
I.1) Ofﬁcial name and address of
the contracting authority: Statistical Ofﬁce of the Republic of Slovenia, Ms Frida Braunsberger, Secretary, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, tel.
+386/1/241-51-00, fax +386/1/241-53-44,
electronic mail: surs.phare2003@gov.si;
internet address: http://www.stat.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Statistical ofﬁce of the Republic of Slovenia, Ms Frida Braunsberger, Secretary, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
fax +386/1/241-53-44, electronic mail:
surs.phare2003@gov.si.
The tenderers are asked to send all
questions at the e-mail address only.
The answers will be published on the Internet address (URL). Internet address:
http://www.stat.si.
I.3) Address from which documentation may be obtained: Statistical ofﬁce of the Republic of Slovenia, Ms Frida Braunsberger, Secretary, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
fax +386/1/241-53-44, electronic mail:
surs.phare2003@gov.si.
I.4) Address to which tenders/requests to participate must be sent: Statistical ofﬁce of the Republic of Slovenia,
Ms Frida Braunsberger, Vožarski pot 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.3) Type of service contract: service
category: 01.
II.1.4) Is it a framework agreement:
no.
II.1.5) Title attributed to the contract
by the contracting authority: development
and strengthening of the national intrastat
system.
II.1.6) Description/object of the contract:
The objective of this contract is to produce tailor-made software in order to
enable:
– full implementation of the Intrastat
system by supplementing and up-grading
the existing applications, designing and
implementing the statistical part of the
system (a statistical database suitable for
data analyses, data estimations and data
dissemination);
– adjustment and revision of the existing Extrastat system by adapting it to
Intrastat methodological and technical requirements and moving the system from
the central IBM computer system to the
internal network of SORS;
– integration of both systems with revision of unit value indices calculation and
complete revision of data dissemination
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in accordance with data dissemination
standards of SORS.
II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Statistical ofﬁce of the Republic of Slovenia, Vožarski
pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
NUTS code: SI00.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary: Main
Object: 72000000-5, Additional Objects:
72200000-7, Supplementary Vocabulary
(when applicable): Computer and related
services, Software programming and consultancy services.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC) CPA 72.22, Software
consultancy and supply services.
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: sotware
programming, design and implementation
of databases; value 880,000 EUR.
II.3) Duration of the contract or time
limit for completion: 12 months from the
award of the contract.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and
payment and/or reference to the relevant
provisions:
– payments shall be made in euro for
foreign Contractors and in national currency for Slovenian Contractors;
– payments shall be authorised and
made by the Statistical Ofﬁce of the
Republic of Slovenia, Vožarski pot 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or
service providers to whom the contract
is awarded: if the Contractor is a joint
venture or consortium of two or more persons, all such persons shall be jointly and
severally bound to fulﬁl the terms of the
contract according to the law of the state
of the Contracting Authority and shall, at
the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture or consortium. The composition of the
joint venture or consortium shall not be
altered without the prior consent in writing
of the Contracting Authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and
formalities necessary for the evaluation
of the minimum economic, ﬁnancial and
technical capacity required:
Any supplier may be disqualiﬁed if:
(a) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered
by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of
proceedings concerning those matters,
or are in any analogous situation arising
from a similar procedure provided for in
national legislation or regulations;
(b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force
of res judicata;
(c) they have been guilty of grave
professional misconduct proven by any
means which the Contracting Authority
can justify;
(d) they have not fulﬁlled obligations relating to the payment of social security con-

Stran

4976 /

Št.

62 / 1. 7. 2005

tributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
(e) they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' ﬁnancial
interests;
(f) they following another procurement
procedure or grant award procedure ﬁnanced by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– a statement of the ﬁrm’s ﬁnancial data
from the annual audited accounts for the last
three years (2002, 2003, 2004).
– the annual income of the service provider in the period 2002-2004 must be at
least 1,500.000 EURO.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– a description of the ﬁrm’s qualiﬁcations
with reference to projects of similar nature
and the same scope. The information on
at least 3 (three) major relevant projects
related to this contract must be submitted in
the application.
– the description needs to follow
the standard application form available at the following internet address of the Ministry of Finance of RS:
http://www.sigov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a speciﬁc profession: no.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: 2005/S S79-076645
of 22. 4. 2005.
IV.1.3.2) Other previous publications:
2004/S S35-030100 of 19. 2. 2004.
IV.2) Award criteria:
(B) The most economically advantageous tender in terms;
B2) criteria as stated in contract documents.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
2003/004-938-06.
IV.3.3) Time limit for requests to participate: 29. 7. 2005, 10. local time.
IV.3.4) Dispatch of invitations to tender to
selected candidates: 10. 8. 2005.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes;
Phare 2003 National Programme for
Slovenia, project No SI0301.06, CRIS No
2003/004-938-06, project title “Development
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and Strengthening of the National Intrastat
System”
Financial Agreement – Memorandum between Republic of Slovenia and European
Commission 2003
VI.5) Date of dispatch of this notice 24. 6.
2005.
Statistical Ofﬁce of
the Republic of Slovenia
Ob-18396/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Uroš Mladenovič,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/487-48-70, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: uros.mladenovic@gov.si,
internetni naslov: www.gu.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IB – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenos obstoječih centralnih programskih rešitev na novo opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih naročnika, delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
2) Kratek opis: prenos ESRI SDE aplikacij.
3) Obseg ali količina: prenos ESRI SDE
aplikacij.
Sklop št. 02:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
2) Kratek opis: prenos Oracle aplikacij.
3) Obseg ali količina: prenos Oracle aplikacij.
Sklop št. 03:
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
2) Kratek opis: prenos aplikacije za replikacijo podatkov.
3) Obseg ali količina: prenos aplikacije
za replikacijo podatkov.
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: prenos
obstoječih centralnih programskih rešitev na
novo opremo, in sicer po sklopih:
– sklop 1: prenos ESRI SDE aplikacij,
– sklop 2: prenos Oracle aplikacij,
– sklop 3: prenos aplikacije za replikacijo
podatkov.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek pri vseh sklopih
je 14. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
pri vseh sklopih je po dokončnem prevzemu
pogodbenega dela na osnovi prejetega računa – 30 dni od prejema.
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:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
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.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je
lahko združena z vsebino potrdila pod točko 3.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: dokazilo o tem, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 2.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države,
kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben. Svojo ekonomsko in ﬁnančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa (za pretekli dve leti) presega dvakratno
vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega ﬁnančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika,
in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno
leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma
za obrtnike napoved za odmero dohodnine
za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s
poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca
plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun
ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke
iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON1). Letne vrednosti prometa in
prikaz pozitivnega ﬁnančnega poslovanja ponudnik prikaže v izpolnjenem obrazcu OBR
26. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo ﬁnančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2002 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi. Ponudnik mora
razpolagati z zadostno HW in ustrezno SW
opremo (ki je uporabna pri izvedbi pogodbenega dela). Ponudnik mora podati izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije kadrov. Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti:
Za sklop 1:
– vodjo projekta,
– pet strokovnih sodelavcev.
Za sklop 2:
– vodjo projekta,
– tri strokovne sodelavce.
Za sklop 3:
– vodjo projekta,
– dva strokovna sodelavca.
Zahtevane izobrazbene kvaliﬁkacije vodje projekta in strokovnih sodelavcev: vodja
projekta mora izkazovati najmanj triletne izkušnje na podobnih delih in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo vsebine
s področij za katere se zahteva poimenska
navedba strokovnih sodelavcev. Izobrazbene kvaliﬁkacije vodij in strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj visoka izobrazba.
Strokovni sodelavci morajo imeti izobrazbo
s področja geodezije, informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti
izobrazbo s področja geodezije, informatike, organizacije dela ali podobnih vsebin.
Strokovni sodelavci morajo izkazovati najmanj dvoletne izkušnje na podobnih delih
in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine
se štejejo vsebine s področij za katere se
zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku za izvedbo javnega naročila sklop _____). Izpolnjen obrazec OBR 5
(spisek delavcev). Potrebne izkušnje vodje
projekta in strokovnih sodelavcev se opredelijo s seznamom projektov, v katerih so
le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom
projektov (1 odstavek) in opisom. Priloži se
tudi izpolnjeni obrazec OBR 23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav
ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi
izvedbe. Če so bili kupci naročniki po zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
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. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
3. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 7. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
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01100-1000616337 model: 11 sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 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. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005,
ob 10. uri, v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v pritličju.
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: 27. 6. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-18409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: občina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. dobava in montaža športnega elastičnega poda,
2. dobava in montaža opreme za telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava in vgradnja športnega poda po DIN 18032/2 v vseh delih,
zgornji sloj iz klasičnega parketa.
3) Obseg ali količina: ca. 800 m2.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: avgust 2005; dobava:
oktober 2005.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava in montaža opreme za telovadnico.
3) Obseg ali količina: po popisu iz projekta notranje opreme za telovadnico v OŠ
Stranje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: avgust 2005; dobava
oktober 2005.
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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:
– dobava in vgradnja ploskovno elastičnega poda v veliki in mali telovadnici v skupni izmeri 800 m2;
– dobava in montaža opreme za telovadnico.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: september, oktober 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2005 in/ali konec oktober 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: dokazilo o vpisu v sodni register
oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36026/04 z dne 24. 12.
2004; Ob-36027/04 z dne 24. 12. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 70%,
2. garancija 10%,
3. rok izvedbe 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 do 22. 7. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 7. 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 21. 9. 2005 in/ali 61 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 7. 2005
ob 11. ur; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Občina Kamnik
Ob-18425/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Marijana Lorber, tel. 01/256-61-61, faks
01/256-61-63.
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 se pošljejo ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija IB-27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II. 1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/SP-1/2005.
II. 1.6) Opis javnega naročila:
– redni prevoz učencev z avtobusom
v šolo,
– občasni prevozi učencev na kulturne dneve, športne dneve, naravoslovne
dneve, tekmovanja in ekskurzije.
Časovni razpored prevozov z opisom relacij so razvidni v razpisni dokumentaciji.
II. 1.7) razdelitev na sklope: da.
II. 1.8) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II. 1.9) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: pogodba bo sklenjena za čas
šolskega leta od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006,
z možnostjo podaljšanja za dve leti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica v znesku 500.000 SIT za resnost ponudbe in
– menica za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III. 1.2) Glavni pogoj plačila ter/ali sklic
na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo v
roku 30 dni od dneva izstavitve računa.
III. 1.3) Pravni status – obvezna dokazila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III. 1.4) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV. 1.2) Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 90 točk,
– tehnična usposobljenost 5 točk,
– izkušnje s prevozi otrok 5 točk.
Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.
IV.1.4) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do: 25. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika: 01261-6030665377.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi na sedežu naročnika (tajništvo) vsak
delovni dan med 9. in 12. uro s predhodno
enodnevno najavo in plačilom stroškov.
IV. 1.5) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 7. 2005 do 10.
ure.
IV. 1.6) Jezik v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV. 1.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV. 1.8) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV. 1.9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 7. 2005, ob 12. uri, sedež naročnika – tajništvo.
IV. 1.10) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 24. 6. 2005.
Osnovna šola Vič
Ob-18467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 27/05 VV;
številka zadeve: 430-27/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov na različnih lokacijah v
Ljubljani za potrebe državne uprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov na lokacijah:
Parmova 33, Župančičeva 6, Jesenkova 3,
Gregorčičeva 27 in Beethovnova 11.
3) Obseg ali količina: skupno 25888 ur.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
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1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov na lokaciji:
Langusova 4.
3) Obseg ali količina: skupno 20568 ur.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
2) Kratek opis: izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov na lokacijah:
Maistrova 10, Metelkova 4.
3) Obseg ali količina: skupno 17520 ur.
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: izvajanje storitev varnostne službe poslovnih
prostorov na različnih lokacijah v Ljubljani
za potrebe državne uprave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT za vsak posamezni
sklop.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema posameznega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 3. ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; 4. proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi, v kateri državi ima sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
6. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila; 7. ponudnik
mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstne storitve – izvajanje storitev varnostne službe poslovnih prostorov – v posamični
vrednosti posla najmanj 30,000.000 SIT z
vključenim DDV letno; 8. ponudnik mora imeti skladno s 37. členom Zakona o zasebnem
varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) zavarovano poklicno; 9. ponudnik mora imeti
zaposlenih minimalno število varnostnikov za

izvajanje storitev, in sicer 15 ali več varnostnikov za sklop 1, 12 ali več varnostnikov za
sklop 2 ter 10 ali več varnostnikov za sklop
3; 10. ponudnik mora zagotoviti povezavo
– priklop alarmnega signala lokacij oziroma
objektov na organiziran varnostno-nadzorni
center; 11. ponudnik mora zagotoviti 15-minutni odzivni čas mobilne ekipe od prejema
intervencijskega klica/signala v varnostno
nadzorni center; 12. ponudnik mora na varovanih objektih izkazati evidentiranje obhodov varnostnika; 13. ponudnik mora predstavnikom naročnika ali po naročnikovem
pooblastilu pristojnemu organu države, kjer
ima ponudnik svoj sedež zagotoviti ogled
in preveritev varnostno-nadzornega centra
in stalne dežurne službe ponudnika za odpravo napak.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. licenca za opravljanje ﬁzičnega varovanja, izdana s strani Zbornice RS za zasebno
varovanje skladno z Zakonom o zasebnem
varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja oziroma pridobljeno licenco po
Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list
RS, št. 126/03); 3. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko
evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen
obrazec izjave, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan v kazensko evidenco; 4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence; 5. originalno
potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 6. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99
in 64/01), ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 7. seznam treh izvedenih istovrstnih storitev vključno s tremi originalno
potrjenimi potrdili – izjavami na priloženih
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
8. fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne
police; 9. potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o številu zaposlenih oseb iz 19. do
23. člena Zakona o zasebnem varovanju;
10. potrjen obrazec izjave o zagotovitvi povezave alarmnega signala lokacij na dežurni
varnostno-nadzorni center; 11. potrjen obrazec izjave o zagotovitvi odzivnega časa;
12. potrjen obrazec izjave o evidentiranju
obhodov; 13. ponudnik bo moral omogočiti
ogled na pisni poziv naročnika v času pregleda ponudb.
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.
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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 3. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 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. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-18561/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-04, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04, faks
01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 05/311147.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za pripravo tiskovne
oblike, tisk in vezavo ter raznos glasila
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava tiskovne oblike, tisk in vezava ter raznos
glasila Ljubljana.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila,
začetek po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo račune plačeval v roku 30
dni po opravljeni storitvi na transakcijski račun izvajalca.
Naročnik bo vsakokratno storitev plačal
do višine 90% na osnovi prejete in potrjene
fakture, ki mora biti speciﬁcirana po naslednjih postavkah:
– stroški priprave tiskovne oblike,
– stroški tiska in vezave,
– stroški raznosa.
Računu bo moralo biti priloženo ﬁnančno
poročilo.
Preostalih 10% vrednosti storitve bo naročnik plačal po predložitvi poročila o odpravi morebitnih reklamacij priprave tiskovne
oblike, tiska in raznosa v vsa gospodinjstva
v Mestni občini Ljubljana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež,
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1.a Za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje tega registra.
2.a Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba upravnega organa, izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
b) v primeru, da ponudnik ne more pridobiti zahtevane odločbe, mora podati lastno
izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje razpisane storitve. Izjava mora biti dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
(izjava).
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije;
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
Tuji ponudniki predložijo: izpisek iz evidence izdanih dovoljenj, ki ga izda organ
tuje države, pristojen za vodenje te eviden-
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ce, oziroma potrdilo o izdanem dovoljenju ali
njegovo kopijo, ki jo overi organ tuje države,
ki je dovoljenje izdal.
3.a Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz kazenske evidence, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje te evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo:
– potrdilo sodišča, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in
izjava, dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da ni zoper ponudnika uveden 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.
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz evidence o prisilnih poravnavah, stečajih in likvidacijah, ki ga izda organ tuje države, pristojen
za vodenje te evidence.
2. Ponudnik mora biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben:
– ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe,
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran TRR oziroma negativno povprečno
stanje sredstev v preteklem mesecu, brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na TRR, dobiček iz poslovanja mora biti večji od izgube.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2
ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma
oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.
– Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2004.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijski račun za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
Tuji ponudniki predložijo:
– Bilanco stanja in izkaz zadnjega poslovnega izida.

– Potrdilo ali mnenje, ki ga izda banka,
ki je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1.Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno
tehnično zmogljivostjo, ki zagotavlja izvedbo
razpisane storitve.
Naročnik od ponudnika zahteva, da bo
sposoben kakovostno in v roku izvesti tudi
dve hkratni izdaji razpisanih del, če bo naročnik tako storitev potreboval.
Strokovna komisija si tudi pridržuje pravico ogleda tehnične sposobnosti ponudnika
v spremstvu odgovornega urednika glasila Ljubljana ali drugega strokovno usposobljenega sodelavca s področja razpisanih
storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika.
2. Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno
kadrovsko zasedbo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. Raznos glasila
Ponudnik mora razpolagati z naslovi
vseh gospodinjstev v Mestni občini Ljubljana in zadostno logistiko za raznos glasila v
roku 24 ur.
Raznos glasila mora biti opravljen v roku
24 ur v vsa ljubljanska gospodinjstva.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Roki izvedbe
Priprava tiskovne oblike, tisk in vezava
ter raznos celotne naklade Glasila Ljubljana (111.800 izvodov) morajo biti izvedeni
v roku 10 dni od prejema gradiva s strani
naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Reference
Ponudniki morajo predložiti vsaj 3 pisna strokovna priporočila, ki se nanašajo na
tehnično izdelavo podobne publikacije v nakladi nad 30.000 izvodov za obdobje zadnjih
treh let.
Dokazilo: pisna strokovna priporočila s
priloženimi referenčnimi publikacijami.
6. Vzorci potiskanega papirja
Ponudniki morajo ponudbi priložiti vzorce
potiskanega papirja z navedbo proizvajalčevih parametrov o kvaliteti papirja. Iz parametrov mora biti jasno razvidna gramatura
papirja, opaciteta, belina in kontrastnost odtisa.
Dokazilo: vzorci potiskanega papirja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. Cena izvoda: 70%
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala ločeno za:
a) pripravo tiskovne oblike: 10 točk,
b) tisk in vezavo: 60 točk,
c) raznos: 30 točk.
Skupno število točk bo imelo 70% vpliva
na končno število točk.
2. Kvaliteta papirja: 30%
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala ločeno za:
a) težo papirja: 30 točk,
b) opaciteto: 35 točk,
c) belino: 35 točk.
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Skupno število točk bo imelo 30% vpliv
na končno število točk.
B1) V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-215/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2005.
Valuta: SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2005 do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 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: 3. 8. 2005
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v
skladu s 97. členom ZJN-1 lahko oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, če bo šlo za nove storitve, ki
so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja
isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take
storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za
katerega je bilo oddano prvo naročilo na
javnem razpisu.
Naročnik bo v takem primeru oddal dodatne storitve le, če še ne bodo pretekla tri
leta od sklenitve te pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-18573/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača, kontaktna oseba: Damijana
Gustinčič, Ul. dr. Bogomira Magajne
4,
6215
Divača,
Slovenija,
tel.
05/731-88-00, faks 05/731-88-01, elektronska
pošta: o-bmdivaca.po@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v šolskih
letih 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 v
Občini Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Divača s podružnicama Vreme in Senožeče.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vse šolske dni v navedenih šolskih
letih.

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 24. 6.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, izjava banke, da bo naročniku garancije izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo mesečno: izstavitev fakture do 10. v mesecu, poravnava v 30 dneh po izstavitvi.
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: dokazila po 42. členu ZJN-1:
– prvi odstavek: točke 1., 2., 3.,
– četrti odstavek: točke 1., 2., 3.,
– načini predložitve so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v III.11.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: licence za ponudnika in vozila,
prometna in vozniška dovoljenja, seznam
vozil in voznikov, časovni načrt prevozov,
izjave – načini predložitve so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1573/05

Ob-18709/05
Razveljavitev
Razveljavljamo javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku št. JN 10/05:
"Dobava opreme za nadzemne električne
vode ter kabelskih omaric”, in sicer za sklop
2: podporni in zatezni izolatorji 20 kV, objavljen v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 18. 3.
2005, Ob-7637/05 in Uradni list RS, št. 28 z
dne 22. 4. 2005, št. 40-41/05, Ob-11258/05
– popravek objave.
Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
omenjeni razpisni sklop predvidoma v začetku meseca julija 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-18377/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktni osebi: Zoran Kibarovski in Jurij Juren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-30,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektron-
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Zakon o prevozih v cestnem prometu; Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov 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.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: 22. 7. 2005, cena:
25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01219-6030648423, sklic
145/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2005
ob 10. uri, Osnovna šola Divača, zbornica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne
Divača

ska pošta: zoran.kibarovski@energetikalj.si, jurij.juren@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 215, kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000,
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDP-24/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava plinske merilno regulacijske
opreme po sklopih:
1. mehovni plinomeri,
2. rotacijski plinomeri,
3. turbinski plinomeri,
4. regulatorji tlaka,
5. plinski ﬁltri,
6. elektronski korektorji,
7. elektronski merilniki tlaka in temperature zemeljskega plina,
8. rezervni deli za plinsko merilno regulacijsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
33.26.31.00, dodatni predmeti: 29.87.21.00,
36.71.20.00, 33.25.23.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00.
2) Kratek opis: 1. mehovni plinomeri.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
8.025 kosov mehovnih plinomerov, okvirna
količina 16.000 tesnil za plinomere.
Sklop št. 2:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00.
2) Kratek opis: 2. rotacijski plinomeri.
3) Obseg ali količina okvirna količina:
39 kosov.
Sklop št. 3:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00.
2) Kratek opis: 3. turbinski plinomeri.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
22 kosov.
Sklop št. 4:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.87.21.00.
Kratek opis: 4. regulatorji tlaka.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
6905 kosov.
Sklop št. 5:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.71.20.00.
2) Kratek opis: 5. plinski ﬁltri.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
74 kosov.
Sklop št. 6:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.31.00.
2) Kratek opis: 6. elektronski korektorji.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
69 kosov.
Sklop št. 7:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.23.00.
2) Kratek opis: 7. elektronski merilniki
tlaka in temperature zemeljskega plina.
3) Obseg ali količina: okvirna količina
31 kosov.
Sklop št. 8:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.26.31.00, dodatni predmeti:
29.87.21.00.
2) Kratek opis: 8. rezervni deli za plinsko
merilno regulacijsko opremo.
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop,
več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu
v višini 3% od skupne vrednosti po okvirnem
sporazumu, bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 2% od
skupne vrednosti po okvirnem sporazumu.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: najmanj 30 dni od datuma izdaje
posameznega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– izjava ponudnika, 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 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 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;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti: ponudnikov transakcijski račun ne sme biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja glede
pravočasnosti poravnavanja obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnične zahteve naročnika – potrditev;
– slovenski certiﬁkat o odobritvi merila
ali DVGW atest;
– tehnična speciﬁkacija proizvajalca za
ponujeno opremo;
– garancijski rok – 24 mesecev;
– dobavni rok – naročila za plinsko merilno regulacijsko opremo za sklope od 1
do 6 v skladu s pisnim naročilom v roku
največ 45 koledarskih dni od datuma prejema pisnega naročila; naročila za rezervne
dele (sklop 7) v skladu s pisnim naročilom
in priloženo speciﬁkacijo v roku največ 30
koledarskih dni od datuma prejema pisnega naročila;
– zamenjava neustreznih mehovnih
plinomerov po prvi rekalibraciji – samo za
sklop 1: mehovni plinomeri;
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Naročnik bo zaradi analiziranja delovanja različnih tipov plinske merilno regulacijske opreme skozi daljše obdobje za sklope
in podsklope oziroma postavke:
1. sklop: mehovni plinomeri: podsklopi
oziroma postavke 1, 3, 5, 6, 7, 8 iz predračuna;
4. sklop: regulatorji tlaka: podsklopa oziroma postavki 5 in 6 iz predračuna;
6. sklop: elektronski korektorji: podsklop
oziroma postavka 2 iz predračuna;

izbral dva ponudnika, in sicer:
cenovno najugodnejšega ponudnika, pri
katerem bo naročil 70% celotne predvidene
količine in
drugega cenovno najugodnejšega ponudnika, pri katerem bo naročil 30% celotne predvidene količine.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-24/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 8.2005 do
9. ure.
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. 800-24-05. Vplačilo je možno
tudi na 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: 24. 8. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 36 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 8. 2005 ob 11.30, Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, sejna soba.
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: okvirni sporazum z izbranimi dobavitelji bo sklenjen za
obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 1513/05
Ob-18478/05
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., kontaktne osebe: Irena Homovc Gačnik (splošni del), Franc Kerin, inž. elektroenergetike (tehnični del), in Boris Sterle, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delavnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
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faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 18/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za nadzemne električne
vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
so posamezna skladišča – nadzorništva in
centralno skladišče naročnika v Črnučah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: konzole za gole in polizolirane vodnike (GV in PIV).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prenapetostni odvodniki
srednje napetosti (s.n.).
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: izolatorji.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: konzole za gole in polizolirane
vodnike (GV in PIV),
– sklop 2: odvodniki prenapetostni srednje napetosti (s.n.),
– sklop 3: podporni in zatezni izolatorji
20 kV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na en razpisni sklop, oziroma 1,000.000 SIT
v vseh ostalih primerih ponudb (torej za več
kot en razpisni sklop) ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do
24. 11. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik, priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčnega
urada, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik, pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% 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,
– listine o skladnosti (po zahtevah v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano opremo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005 – objava
(JN 10/05 sklop 2 – podporni in zatezni izolatorji 20 kV), Uradni list RS, št. 40-41 z dne
22. 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):
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1. skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
2. certiﬁkat kakovosti ISO (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. julija 2005,
vsak delavnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-18-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. julij 2005 ali 33
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 24. novembra 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: 27. julij 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 22. julija
2005 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. junija 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-18375/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Darja Nemec, univ. dipl. inž.
grad., Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks 05/339-11-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije in obnova vodovoda v Dornberku - IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dornberk v Mestni občini
Nova Gorica.
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Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek: 15. 9. 2005, konec 15. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje (statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in
kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno s prilogo.
Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi
investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik
z navedbo delovnih izkušenj te osebe pri
gradnjah ter navedbo pravnega razmerja
med ponudnikom in to osebo (ponudnik
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 8. 2005 do
12. ure.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 02241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2005 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2005
ob 9. uri, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-18376/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., kontaktna oseba: Darja Nemec, univ.
dipl. inž. grad., Andrej Miška, univ .dipl.
inž. grad., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-28.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Čuklje v Vrtojbi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtojba v Občini Šempeter-Vrtojba.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 9. 2005, konec 15. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje: (statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
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likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
dokazilo da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
členom ZGO-1);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene izjave o izvedbi vsaj treh enakovrednih
gradenj po vrsti in obsegu, katerih vrednost
je enaka ali večja od 30 mio SIT, ki so bile
izvršene v največ zadnjih treh letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z navedbo kraja in
kakovosti izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili skladno s prilogo.
Izjave za posamezno gradnjo morajo potrditi
investitorji teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma pooblaščeni zastopniki);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvaliﬁkacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj
pri gradnjah ter navedbo imena in priimka
odgovornega vodje del, za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.);
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.

Št.

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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 8. 2005 do
12. ure.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
ali na TRR račun št. 02241-0089741389 pri
NOVA LB d.d. Nova Gorica z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2005 do 8.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2005
ob 10. uri, Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU. ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Storitve
Št. 00621
Ob-18121/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Pavel Šuštar, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-600,
faks 01/58-20-601, elektronska pošta: pavel.sustar@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/48/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna slikopleskarska dela na plinovodih in objektih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju Geoplin
plinovodi d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, plinovodno
omrežje v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št. 01
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji naročila.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izdelava prostorske dokumentacije – državnega lokacijskega načrta
za plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik.
3) Obseg ali količina: razpisana dela
vključujejo izdelavo vse potrebne prostorske dokumentacije in sodelava v postopku
priprave in izdelave državnega lokacijskega
načrta (DLN) z naslednjimi fazami: predhodna dela, izdelava predloga DLN, javne
razgrnitve, izdelava dopolnjenega predloga
DLN, izdelava končnih elaboratov DLN.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji naročila.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževalna slikopleskarska dela na plinovodih in
objektih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o. po
sklopih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek julij 2005 in/ali konec julij
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
v roku 30 dni po izstavitvi posameznega
računa na transakcijski račun izvajalca na
naslednji način: 50% virmansko nakazilo in
50% z verižno kompenzacijo v plačilnem
roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci niso dovoljeni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
– izjava, da se kot ponudnik ne nahajate
na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi

Stran

4986 /

Št.

62 / 1. 7. 2005

na podlagi določb Zakona o preprečevanju
korupcije naročnik ne sme sodelovati (Uradni list RS, št. 43/05).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 35,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da je v letu 2004 posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v zadnjih petih
letih že izvedena vsaj 2 deli vzdrževalno
slikopleskarskih del na energetskih vodih in
objektih v vrednosti nad 2,500.000 SIT;
– ponudnik mora imeti ustrezne priprave
in tehnična sredstva za delo na višini – varnostni pasovi in premični gradbeni odri;
– ponudnik mora imeti ustrezno napravo
za suho peskanje plinovoda, ustrezni visokotlačni čistilec za pranje fasade delovnega
tlaka do 100 barov in ustrezen elektroagregat za svoje potrebe;
– izjava ponudnika, da bo naročena dela
pričel izvajati najmanj v 3 dneh po prejetem
obvestilu.
III.2.1.4.) Kadrovski pogoji:
– ponudnik mora imeti vsaj 4 delavce,
ki bodo izvajali dela iz tega razpisa z izobrazbo KV pleskar ali IV. stopnjo gradbene
smeri. Delavci, ki bodo izvajali dela morajo
imeti opravljen izpit iz varnosti in zdravja
ter požarne varnosti in potrdilo za delo na
višini. Pri ponudniku morajo biti zaposleni
najmanj 1 leto za nedoločen čas s polnim
delovnim časom;
– delavci ponudnika morajo pred pričetkom izvajanja del opraviti seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji (prisotnost
zemeljskega plina). Seminar se izvaja 2x
letno na sedežu naročnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. faza:
– število sklenjenih letnih pogodb s področja vzdrževalnih slikopleskarskih del na
energetskih vodih in objektih v zadnjih 10
letih,
– število objektov prenosnega in distribucijskega plinovoda na katerih so bila izvedena slikopleskarska dela v zadnjih 5 letih;
2. faza: – cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/48/2005/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 6. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 102/2673/2005
Ob-18351/05
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.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena
Trifunovič, vsak dan od 10. do 14. ure, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 95/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in spuščanje v pogon opreme za
lastno rabo objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20/10 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: do konca leta 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
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 odgo-

vornost 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.3.1) 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. skupna ponudbena cena (85%),
2. reference proizvajalca (15%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 95/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 71/2005, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 7. 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: 20. 7. 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: 24. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 00874
Ob-18418/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna
oseba: Ivo Skočir, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-06-00, faks 01/582-06-01, elektronska pošta: ivo.skocir@geoplin-plinovodi.si,
internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/46/2005/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža naprav za prenos
signala položaja LBC ventilov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža naprav za prenos signala položaja LBC ventilov – predvideni obseg za
leto 2005 je ca. 25 naprav za prenos signala
položaja LBC ventilov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek avgust 2005 in/ali konec
december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
naročila,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v
roku 30 dni od prejema in potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci niso dovoljeni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava,
– izjava, da se ponudnik ne nahaja na
seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 43/2005) naročnik ne
sme sodelovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 40,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, da je v letu 2004 in
v vseh mesecih leta 2005 pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v zadnjih 3 letih
vsaj 2 realizirana projekta iz področji pre-

nosa statusnih in analognih signalov iz oddaljenih lokacij preko GSM ali GPRS komunikacij,
– ponudnikova strojna oprema mora biti
opremljena z ustreznimi izjavami o skladnosti oziroma ATEX certiﬁkatom za vgradnjo
v eksplozijsko ogrožen prostor. Ponudnik
mora imeti strojno opremo (z avtonomnim
napajanjem in opremo za nadzor ventila nameščenega v eksplozijsko ogroženi coni)
ter programsko opremo, ki je predmet tega
razpisa že preizkušeno,
– ponudnik mora imeti lastno servisno
službo za odpravljanje večjih napak na ponujeni opremi,
– ponudnik mora na lastne stroške usposobiti delavce naročnika za opravljanje rednih vzdrževalnih del in odpravo manjših
napak v teku obratovanja ponujene opreme (navedeno ne velja za čas garancijske
dobe),
– naročnik ima delujoč sistem daljinskega nadzora ﬁrme Willowglen, ki je lastnik
izvornih kod. Ponudnik je dolžan, da se pri
izdelavi svoje programske opreme za funkcije, ki so opisane v priloženem dokumentu
»Minimalne tehnične zahteve sistema za
nadzor varnostnih zapornih ventilov na plinovodu«, poveže s ﬁrmo Willowglen. V sodelovanju z navedeno ﬁrmo mora svojo programsko opremo izdelati tako, da zanesljivo
deluje v povezavi z nadzornim sistemom
SCADA – Geoplin.
III.2.1.4.) Kadrovski pogoji:
– ponudnik mora imeti delavce iz spodaj
navedenih alinej, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
1 leto,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
2 vodji del projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo elektrotehnične
smeri in opravljen strokovni izpit,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
1 tehnika – monterja in mora biti usposobljen za delo na napravah v Ex izvedbi. Njegova izobrazba mora biti najmanj 4 stopnje
tehnične smeri.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
1. cena,
2. potrjene reference,
3. garancijski rok,
4. odzivni čas servisa.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/46/2005/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 7. 2005.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Ob-18725/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola – Comune di Isola, kontaktna
oseba: Janez Nučič, univ. dipl. inž. grad.,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Republika Slovenija, tel. 05/660-01-00, elektronska
pošta: posta.izola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova
8, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/242/06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova
8, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/242-06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ.
dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana,
Republika Slovenija, tel. 01/242-06-72,
faks 01/242-06-80, elektronska pošta:
natecaji@zaps.si.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: natečaj za arhitekturno zasnovo
Mladinskega centra Arrigoni v Izoli.
II.1.2) Opis: javni odprti enostopenjski
projektni natečaj za arhitekturno zasnovo
Mladinskega centra Arrigoni v Izoli.
II.1.3) Ljubljana
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, dodatni predmet: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve: 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitektura.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, št. računa, odprtega pri SKB, 03100-1000014228,
s pripisom "natečaj Izola".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2005.
Čas osebne oddaje v vložišču Občine
Izola, Postojnska 3, do 17. ure ali po pošti
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, in sicer pri oddaji po državni pošti s priporočeno pošiljko velja žig oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati je
slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Za urbanistični del:
1. nagrada: 2,250.000 SIT
2. nagrada: 1,450.000 SIT
3. nagrada: 900.000 SIT
in tri priznanja po 400.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina znaša predvidoma
200.000 SIT bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Urša Vrhunc, univ. dipl. inž. arh., predsednica, ZAPS,
Janez Nučič, univ. dipl. inž. grad., podpredsednik, Občina Izola,
Jana Gojanovič Purger, univ. dipl. inž.
arh., član, Občina Izola,
Aleksej Skok, član, Občina Izola;
mag. Janez Lajovic, univ. dipl. inž. arh.,
član, ZAPS,
Tanja Vižintin, univ. dipl. inž. grad., namestnica, Občina Izola,
Danilo Antoni, univ. dipl. inž. arh., namestnik, ZAPS,
Matevž Čelik, univ. dipl. inž. arh., poročevalec,
mag. Barbara Žižič, univ. dipl. inž. arh.,
skrbnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
Občina Izola – Comune di Isola

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-18114/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slove-
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nija, tel. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: www.sb-izola.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:
33.10.00.00-1.
II.5) Kratek opis: nakup sistema za nadzor bolnikov v intenzivni enoti in telemetrično spremljanje bolnikov na oddelku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/BR-05: Gorenje
GTI d.o.o., kontaktna oseba: Borut Cenčič, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-13-94; 01/366-85-34, faks
03/899-20-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,850.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2405-05 z dne 28. 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: 22. 6. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 404/05
Ob-18119/05
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, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup tehničnega
splošnega materiala (5. sklopov):
1. sklop: elektro instalacijski material,
2. sklop: elektro material za razsvetljavo,
3. sklop: kovinski material za vodovod,
4. sklop: kovinski material za centralno
kurjavo,
5. sklop: splošni kovinski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 10,500.765,07 SIT,
2. sklop: 9,811.549,52 SIT,
3. sklop: 11,513.454,21 SIT,
4. sklop: 4,501.663,60 SIT,
5. sklop: 5,673.504,54 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. 01-83/1-05, 1.
sklop: Elektronabava d.o.o., kontaktna ose-

ba: Marko Radi, Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks
01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,593.040 SIT; najnižja
ponudba 5,593.040 SIT, najvišja ponudba
9,895,531,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-83/1-05, 2. sklop:
Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba:
Marko Radi, Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,302.470 SIT; najnižja
ponudba 6,302.470 SIT, najvišja ponudba
8,951.451,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-83/1-05 , 3. sklop: Merkur d.d., kontaktna oseba: Suzana Zupančič, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 01/258-81-91, faks 01/258-84-14,
internetni naslov: www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,115.116,35 SIT;
najnižja ponudba 9,115.116,35 SIT, najvišja
ponudba 12,024.645 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-83/1-05, 4. sklop: Merkur d.d., kontaktna oseba: Suzana Zupančič, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 01/258-81-91, faks 01/258-84-14,
internetni naslov: www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,227.455 SIT; najnižja
ponudba 3,227.455 SIT, najvišja ponudba
4,037.471,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-83/1-05, 5. sklop:
Trgoup d.o.o., kontaktna oseba: Anton
Žužek, Trubarjeva cesta 28, 1315 Velike
Lašče, Slovenija, tel. 01/788-19-60, faks
01/788-10-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,169.072,50 SIT;
najnižja ponudba 4,169.072,50 SIT, najvišja
ponudba 5,298.831 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 18 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5273/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-18122/05
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. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elek-
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tronska 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: 2700.00.0.0-5; dodatni predmeti:
2881.10.0.0-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 012/B/05-JR.
II.5) Kratek opis: dobava pomožnih materialov:
– sklop 1: zeleni program,
– sklop 2: pomožni materiali.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 012/B/05-JR, sklop 1 – zeleni program: Merkur d.d., Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 932.005,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 012/B/05-JR, sklop 2
– pomožni materiali: Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,329.889,76 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 012/B/05-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 33–34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8734/05.
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. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-18132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtci
Občine Žalec, kontaktna oseba: Kraljič Irena, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-71, faks 03/713-14-70, elektronska pošta: kraljic.irena@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 35/2004.
II.5) Kratek opis: nabava materiala in
živil za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,000.000 SIT letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh, pekovsko pecivo:
Klasje Celje d.d., kontaktna oseba: Rečnik
Brina, Resljeva 18, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: brina.rečnik@klasje.si, internetni naslov: www.klasje.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,886.805 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: slaščičarski izdelki:
Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6320 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-08-15, faks
05/700-08-20, elektronska pošta: pekarna.postojna@siol.net, internetni naslov:
www.pekarna-postojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,083.020 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: sadje, zelenjava – sveža: S.P. Plod d.o.o., kontaktna oseba: Matej
Goričan, Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica, Slovenija, tel. 02/803-81-55, faks 02/803-81-59,
elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,191.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: mleko, mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41, elektronska pošta: štefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, internetni
naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,587.945 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 5: meso,
mesni izdelki: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., kontaktna oseba: Peter Oprčkal,
Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/734-43-50, faks 03/734-43-66,
elektronska pošta: kz-lasko@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,061.220 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: piščančje meso, izdelki:
Hrib, kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Romih Darko, Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23, elektronska pošta: hrib@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,885.850 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 7: ribe: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 390.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: drobni prehrambeni izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,296.345 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: zamrznjeni izdelki, zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si, internetni naslov: www.brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 287.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: čaji, suho sadje: ERASV d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkuš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20, elektronska pošta: erapetlja@petlja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 343.310 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. 11: testenine, jušne
zakuhe: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90,
faks 01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net, internetni naslov:
www.pekarna-pecjak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 567.267 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. 12: sokovi,
sirupi: Nektar & natura d.o.o., kontaktna
oseba: Sonja Starc, Kamniška c. 24, Zg.
Jarše, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/729-84-07, faks 01/729-84-07, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 943.941 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 35 z dne 9. 4. 2004,
Ob-9024/04.
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. 6. 2005.
Vrtci Občine Žalec
Ob-18133/05
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, 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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadgradnje in vgradnje v sistemu za a/v postprodukcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,609.692 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– tehnične karakteristike in zmogljivosti,
– reference in dokazila o sposobnosti in
– poprodajne aktivnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2005: Silicon
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/436-80-40, faks 00386/1/436-80-41,
elektronska pošta: info@siliconstudio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,378.306,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12153/05.
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. 6. 2005.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana
Št. 085/05
Ob-18251/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kontaktna oseba: Duša Bosnić, inž. gr.,
Novi trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-61-00, faks 01/425-34-23, elektronska pošta: sazu@sazu.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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:
36.10.00.00-2.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža notranje opreme na Novem trgu
4 v Ljubljani. Celotna količina in obseg
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok za pohištvo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
TIM Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Vidibalb Žižek, Pekel 32D, 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija, tel. 02/653-30-40, faks
02/654-34-31, elektronska pošta: timmaribor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,162.762 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-376/1-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 38-10256/05 z dne 15. 4. 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. 6. 2005.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Ob-18353/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Trbovlje, kontaktna oseba: Adela Majhenič, Rudarska cesta 10a, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-33-380,
faks 03/56-33-387, elektronska pošta: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, KZ
Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
cena: 6,261.415,65 SIT; 6,913.439,89 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Litijska
mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri
Litiji.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,683.645,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 38.843 SIT; 49.910 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 728.577,50 SIT; 1,016.156,75
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana; Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,759.245,07 SIT; 3,871.575,77
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Žito
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; Don Don
d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,669.916,23 SIT; 2.154.950 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica; Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 413.928,59 SIT; 470.347,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in moka: Žito d.d., Šmartinska
154, Ljubljana; Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 117.146,37 SIT; 146.547,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mlevski izdelki: Žito d.d., Šmartinska
154, Ljubljana; Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 173.472,35 SIT; 259.342,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Misimi Sead
s.p., Sadje zelenjava, Loke 1a, 1420 Trbovlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,466.303,75 SIT; 3,714.497,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: konzervirano sadje in zelenjava:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Era
– SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 853.953,16 SIT; 899.084,86 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, Ljubljana–Črnuče; Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 701.946,18 SIT; 842.058,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana; Nektar&Natura
d.o.o., Kamniška cesta 24, Zg. Jarše, 1235
Radomlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,297.434,71 SIT; 1,571.172,23
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana; Era – SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,463.864,19 SIT; 3,598.584,72
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: diabetični in dietetični izdelki: Era
– SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 67.149,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11129/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 6. 2005.
Vrtec Trbovlje
Ob-18354/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja Kadunc Mezek, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna-ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zdravila in blago za
nadaljnjo prodajo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14 mrd SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin Poherc, mag. farm.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00, faks 01/470-99-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.600,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Salus, Ljubljana,
d.d., kontaktna oseba: Marko Rupret, univ.
dipl. ekon., Mašera Spasičeva ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-91-00,
faks 01/568-10-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Pharmakon d.d.,
kontaktna oseba: Miha Lavrič, mag. farm.,
Tbilisijska 87, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-48-80, faks 01/423-48-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.200,000.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 21 z dne 28. 2. 2003,
Ob-89083.
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: 23. 6. 2005.
Lekarna Ljubljana
Št. 404-08-76/2005-18
Ob-18378/05
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, 01/230-52-52, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 74/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje zgradb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 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. 74/2005-ODP: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Maver Aleksander,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-61-59, faks 01/560-62-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
95,000.000 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:
404-08-76/2005-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10261/05 z dne 15. 4. 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: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18380/05
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: Janez Andrejc, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-81, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: janez.andrejc@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD 01-05.
II.5) Kratek opis: izbira dobavitelja motornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV):
43,243.132 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbeno vrednost: največ 70 točk,
2. število servisov: največ 10 točk,
3. reference: največ 10 točk,
4. pogostost obveznega vzdrževanja:
največ 5 točk,
5. rok dobave: največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. VOD 01/05: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Kastelic, Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-33-70, elektronska pošta:
igor.kastelic@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41.060.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7393/05 z dne 18. 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: 24. 6. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Ob-18449/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Zmagomir Kralj,
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Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.13.60.00-7; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.13.60.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Nakup tovornih vozil za
prevoz živalskih trupel.
II.5) Kratek opis: nakup 3 tovornih vozil
in 1 tovornega vozila – kombi za prevoz
živalskih trupel za potrebe Veterinarsko
higienske službe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za tovorna vozila: 54 mio SIT, za tovorno vozilo – kombi 9 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 65 točk,
– dobavni rok – do 10 točk,
– kompletnost ponudbe – do 10 točk,
– plačilni rok – do 10 točk,
– strokovna priporočila/reference – 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5.4-1/05: TT-TrgoTehna
d.o.o., kontaktna oseba: Kristjan Prinčič,
dipl. ekon., Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel. 01/513-77-70, faks 01/513-77-99,
elektronska pošta: info@tt-trgotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,157.366 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: 5.4-1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3498/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 1. sklop: tovorna
vozila za prevoz živalskih trupel (3) naročnik
ni izbral ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 411/05
Ob-18479/05
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, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup H P L C sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 30/2005 – nakup
H P L C sistema: Chemass d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/427-75-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): pogodbena cena 9,901.668,20
SIT brez DDV; 11,882.001,84 SIT z DDV;
najnižja ponudba 9,901.668,20 SIT brez
DDV, najvišja ponudba 11,882.001,84 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:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 34 z dne 1. 4.
2005, Ob-8884/05.
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: 24. 6. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-18480/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Štefan Hren, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: stefan.hren@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-12/2004-B-HŠ.
II.5) Kratek opis: dobava sanitetnega
materiala za potrebe Psihiatrične klinike
v Ljubljani za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PRI-MA d.o.o., Ljubljana.
V.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:
Salus d.d., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Valencia Stoma-Medical d.o.o., Ljubljana.
V.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:
Merit d.o.o., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International d.o.o., Ljubljana.

V.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:
Promed d.o.o., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Simps's d.o.o., Trzin.
V.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:
Interpart d.o.o., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Paul Hartman Adratic d.o.o., Ljubljana.
V.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:
PFM-S d.o.o., Koper.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor d.d., Ljubljana.
V.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:
Iris mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson&Johnson S.E., Ljubljana.
V.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:
Medis d.o.o., Ljubljana.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija d.d., Ljubljana.
V.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:
Profarmakon International d.o.o., Maribor.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-OM-12/2004B-HŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27402/04 z dne 15. 10. 2004.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-18572/05
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, Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-32-402, faks 01/51-32-550, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadgradnje in vgradnje v sistemu za avdio postprodukcijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,617.933 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– tehnične karakteristike in zmogljivosti,
– reference in dokazila o sposobnosti in
– poprodajne aktivnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005: Silicon
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/436-80-40, faks 00386/1/436-80-41,
elektronska pošta: info@siliconstudio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,318.934,24 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:
3. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11833/05.
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. 6. 2005.
Filmski studio Viba Film Ljubljana
Št. 1714-07-403-49/2005/10 Ob-18605/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32413000-1, dodatni predmeti: 32413100-2,
32428000-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-49/2005.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov, in sicer modularnih usmerjevalnikov, ADSL usmerjevalnikov, opreme za
nadgradnjo sistema za nadzor in uprav-

ljanje računalniškega omrežja Policije ter
izvedba šolanja, in sicer:
– sklop 1: oprema za ADSL dostop in
šolanje,
– sklop 2: oprema za pristopno omrežje
Policije in šolanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. 403-49/2005 (za sklop 1):
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet,
Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01,
elektronska pošta: prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,185.555,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-49/2005 (za sklop 2):
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet,
Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01,
elektronska pošta: prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,992.818,63 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-49/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6846/05.
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: 28. 6. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-18705/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Bajželj, univ. dipl. org.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-00, faks 04/281-13-01,
elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pometalnega stroja
št. 5/2005.
II.5) Kratek opis: dobava pometalnega
stroja, prostornine zabojnika za odpadke
2 m3, s hidrostatičnim pogonom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– tehnične zmogljivosti,
– cena,
– garancija,
– rok dobave,
– servisiranje.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2005: Exprum d.o.o.,
kontaktna oseba: Roman Piškur, stroj. inž.,
Celovška cesta 62, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-75-58, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,564.000 SIT; najnižja ponudba 20,180.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-9001/05, Ur. l. RS, št. 34 z dne
1. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Gradnje
Št. 404-08-84/2005-23
Ob-18371/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Ciril Pangršič, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-803/05-ODP.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna dela na
vodovodni inštalaciji sanitarij, obnovi lesenih tlakov, slikopleskarska dela in keramičarska dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,300.000 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. MORS-803/05-ODP: PIL 2
Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/515-27-60, faks 01/515-27-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,491.456 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-803/05-ODP:
Vegelj Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Branko Vegelj, Spodnja Pohanca 17,
8253 Artiče, Slovenija, tel. 07/477-82-01,
faks 07/477-85-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,765.687 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8123/05 z dne 25. 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: 24. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-42/2005
Ob-18411/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tea Višnar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE CPC): NACE 50/501,2.
II.5) Kratek opis: obnova strehe na
Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
430-42/2005: Kovinar-Gradnje ST d.o.o.,
kontaktna oseba: Urška Brglez Noč, Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-07-00, faks 04/581-07-02, elektronska pošta: info@kovinar-gradnje-st.si, internetni naslov: www.kovinar-gradnje-st.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,378.268 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): 10,472.172,40 SIT.
Delež: 39,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 36/2005 z dne 8. 4.
2005, Ob-9618/05.
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: 24. 6. 2005.
Občina Jesenice
Št. 110-1/05
Ob-18545/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.00-0.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00029.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgrajevanje programske opreme cestninskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Trafﬁc design d.o.o.,
kontaktna oseba: dr. Tomaž Kastelic, 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 59,972.687 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00029.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-18547/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.32.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00027.
II.5) Kratek opis: izgradnja novih velikih garaž v PE Slovenske Konjice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 195,000.000 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: CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 182,218.084,65 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00027.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 11-13/05 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: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-18548/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00054.
II.5) Kratek opis: razširitev čelnih cestniskih postaj Ljubljana zahod, Pesnica,
Torovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 135,000.000 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:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112,693.387,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00054.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 11-13/05 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: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-18549/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.39-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00059.
II.5) Kratek opis: krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Slovenske Konjice, Vransko in Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 68,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V.CM Celje d.d.+CP Maribor d.d.+CP Ptuj
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,520.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00059.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 26-28/05 z dne 18. 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: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-18550/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00579.
II.5) Kratek opis: obnova asfalta in hidroizolacije na objektih AC v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,941.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00579.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/05 z dne 4. 2. 2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18703/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: dokončanje rekonstrukcije Ljubljanske ulice v Kostanjevici na Krki.
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:
javno naročilo št. 6/VV: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
2870 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): prispela je samo ena ponudba s ponudbeno ceno 31,199.856,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-239/00 0605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32181/04 z dne 26. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Občina Krško

Storitve
Ob-17988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni
zdravstveni
zavod,
Splošna
bolnišnica Brežice, kontaktna oseba:
Nada Opravž, Černeličeva cesta 15, 8250
Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-190,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta:
marija.kruslin@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05 JNs.
II.5) Kratek opis: pranje perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
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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. 3/05 JNs: Belin-IPP, d.o.o.,
kontaktna oseba: Klavdija Martić, Ratanska
vas 16, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,
tel. 03/818-27-50, faks 03/818-27-56, elektronska pošta: klavdija.martic@belin-ipp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,944.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/05-9 JNs.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5487/05.
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: 21. 6. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-18110/05
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: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-3/2005, evidenčna številka javnega naročila: 18/05
VV.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom
za Policijsko postajo Piran:
a) izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZR) v skladu z Zakonom
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04,
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju:
ZGO-1-UPB-1) in Pravilnikom o projektni in
tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04)
in drugimi predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov ter
b) izvajanje projektantskega nadzora do
pridobitve uporabnega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 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. 18/05 VV: Inženiring IBT
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Iztok Berčič,
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/52-05-800, faks +386/1/52-05-810,
elektronska pošta: tajnistvo@ing-ibt.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: 12,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka: 430-3/2005,
evidenčna številka javnega naročila: 18/05
VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13096/05 z dne 13. 5. 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. 6. 2005.
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave
Št. 403-01-37/2005
Ob-18115/05
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@slovenjgradec.si, internetni naslov: www.slovenjgradec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-37/2005.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah (zimsko vzdrževanje
gozdnih cest) in vzdrževalna dela na
gozdnih cestah (letno vzdrževanje gozdnih cest).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,463.269 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. 403-01-37/2005: Gozdarska zadruga Slovenj Gradec z.o.o. za sklop
zimskega vzdrževanja, kontaktna oseba:
Jože Jeromel, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/884-26-85,
faks 02/884-26-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,148.160 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-01-37/2005: Gradnje
IGEM d.o.o. za sklop letnega vzdrževanja,
kontaktna oseba: Bogdan Kutin, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-96-30, faks 02/883-16-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,315.109 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40-414/2005 z dne
22. 4. 2005, Ob-11016/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 404-08-165/2005-9
Ob-18117/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 206/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Microsoft
programske opreme (MAPS).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 9,980.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(l) naročilo izpolni vnaprej znano končno
število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena (ob
izpolnjevanju zahtev in pogojev naročnika iz
povabilne dokumentacije MORS 206/2005PSP).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 206/2005-PSP:
Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba:
Goran Đurič, Šlandrova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 589-52-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,988.705,60 SIT; najnižja ponudba: 11,988.705,60 SIT, najvišja
ponudba: 12,720.192 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.
številka,
ki
VI.2) Referenčna
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-165/2005-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-171/2005-8
Ob-18118/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, 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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 204/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nadgradnja verzije
aplikativnega programskega produkta
SKEV (v.2).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): cena 11,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na izpolnjevanje
zahtev in pogojev naročnika iz povabilne dokumentacije MORS 204/2005-PSP.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 204/2005-PSP:
ISA.IT d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kolar, Železna c. 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/439-66-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,095.872 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:
404-08-171/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 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: 21. 6. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18120/05
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: Matej Kovačič, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-440, faks 01/72-95-450.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: storitve vgrajevanja komunalnih odpadkov, prevozne storitve
komunalnih odpadkov ter čiščenje kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,637.064 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena vrednost,
2. odzivni čas,
3. reference,
4. dodatna tehnična oprema.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 02/05: Elektromehanika – izkopi
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vodovodnih in elektro omrežij, avtoprevozništvo, Dinić Jure s.p., kontaktna oseba: Jure
Dinić, Vrba 23, 1225 Lukovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 110,637.064 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 6. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-18131/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Borovnica, kontaktna oseba: Sonja
Čvorak, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, Slovenija, tel. 01/754-61-26, faks 01/754-61-26,
elektronska pošta: obcina@borovnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZJN-01-03/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje lokalnih
cest in javnih poti na območju Občine
Borovnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno.
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-03/05: AGM Debevec,
kontaktna oseba: Frančišek Debevec, Brezovica pri Borovnici 2A, 1353 Borovnica,
Slovenija, tel. 01/754-61-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,582.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-5978/05.
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. 6. 2005.
Občina Borovnica

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2005-DARS.
II.5) Kratek opis: vodenje projektov za
pridobitev prostorske dokumentacije za
odseke AC, HC in državnih cest, za katere je naročnik DARS d.d. v naslednjih
sklopih:
– sklop 1: gorenjski krak AC omrežja,
– sklop 2: primorski krak AC omrežja,
– sklop 3: dolenjski in štajerski krak
AC omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 202,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– opremljenost,
– kadre,
– reference,
– ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: DDC, svetovanje
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Saša Kovačič, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-81-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 66,397.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: DDC, svetovanje
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Saša Kovačič, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-81-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 104,238.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: DDC, svetovanje
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Saša Kovačič, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/306-81-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,970.200 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2005-DARS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8774/05.
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. 6. 2005.
DARS d.d.

Ob-18134/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Metka Celestina, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija, tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: metka.celestina@dars.si,
internetni naslov: http://www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.20.00.00.

Ob-18288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: www.arnes.si.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.70.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razširitev zavarovanja
NMV-S/42/03.
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II.5) Kratek opis: razširitev zavarovanja odgovornosti za čisto premoženjsko
škodo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,505.403 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Zavarovalnica Triglav d.d., OE Ljubljana, kontaktna oseba:
Karmen Zorc, Verovškova ulica 60B, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-60-00, faks
01/580-68-10, internetni naslov: www.zavtriglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,505.403 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:
27. 5. 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: 23. 6. 2005.
Arnes
Ob-18453/05
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 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-04/2005-02/3.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje fotokopirnih strojev proizvajalcev Mita, Kyocera,
Sharp in Minolta za potrebe Državnega
zbora Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Anderwald d.o.o., kontaktna
oseba: Saša Privšek, Brodska cesta 21,
1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel.
01/512-73-40, faks 01/512-73-45, elektronska pošta: info@anderwald.si, internetni naslov: http://www.anderwald.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 230.100 SIT/1,806.075 SIT; najnižja ponudba: 230.100 SIT/
1,806.075 SIT, najvišja ponudba: 230.100
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SIT/1,806.075 SIT. Opomba: prva vrednost
predstavlja ceno za redni servis, druga pa
ceno originalnega potrošnega materiala (en
servis enega stroja vseh znamk in tipov fotokopirnih strojev skupaj).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DZ-044-04/2005-02/3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11357/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: glede na to, da je
naročnik v odprtem postopku prejel samo
eno pravilno ponudbo (tudi nepravilnih ponudb ni prejel), jo je izbral brez uporabe
razpisanih meril.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Republika Slovenija, Državni zbor
Št. 110-1/05
Ob-18544/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00606.
II.5) Kratek opis: pridobivanje zemljišč
za potrebe gradnje AC odseka LenartSpodnja Senarska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,855.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. ZIM d.o.o. Maribor + odv. Nadica Omerzu s.p., Slovenska ul. 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,241.000 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: 2004/00606.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2/05 z dne 7. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-18546/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.21.0.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00014.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih
prostorov rušencem zaradi gradnje HC
Koper-Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Odvetništvo Kovačič d.n.o., o.p., Ljubljana,
Koroška 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,783.333 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: 2005/00014.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 11-13/05 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: 24. 6. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-18574/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža opreme in učil: učilnic, specialnih učilnic, knjižnice, kuhinje in vseh
spremljajočih prostorov v osnovni šoli.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. Ob-11986/05 pohištvena oprema: Učilna, d.o.o., kontaktna oseba: Prosen
Miloš, Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-26-69, faks 01/256-26-70,
elektronska pošta: ucilna@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,476.595,44 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 ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-11986/05 oprema kuhinje: Kovinski in elektrotehnični izdelki Tomaž
Puc s.p., kontaktna oseba: Tomaž Puc, Hotedršica 82, 1372 Hotedršica, Slovenija, tel.
01/755-95-03, faks 01/755-90-17, elektronska pošta: tomaz.puc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,917.400 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 ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-11986/05 učila:
Virles, d.o.o., Domžale, kontaktna oseba:
Milan Štepec, Vir, Dvoržakova 4a, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/721-13-23, faks
01/721-13-23, elektronska pošta: info@virles.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,421.328,60 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 ni znan.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-11986/05.
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: 27. 6. 2005.
Občina Šenčur
Ob-18599/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Janez Čepljak,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-90-27, +386/1/478-90-00,
faks +386/1/478-91-53, +386/1/478-90-21,
elektronska pošta: janez.cepljak@gov.si,
vertacnik@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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.5) Kratek opis: poskusno posipanje
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom
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z letali nad delom Severovzhodne Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,342.900 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 785/05: Letalski center Maribor – Športno društvo, kontaktna
oseba: Darko Kralj, Ljubljanska 4/1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/629-62-06, faks
02/629-62-07, elektronska pošta: lcmaribor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,342.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2311-05-000145
(1/2005).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 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. 6. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-18252/05
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 žičnega pletiva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,990.000 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:
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: 47,990.000 SIT.
Valuta: 91 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: 12.
V.4.2) Javno naročilo št. 13.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
47,990.000 SIT brez DDV.
Valuta: 91 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; objava v Ur. l.
RS, št. 40-41, Ob-10996/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18253/05
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 črne
metalurgije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,250.000 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 7: TINK d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Zafošnik, Kosovelova 16,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-60-00,
faks 03/428-60-18, elektronska pošta: Info@tink.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,465.633 SIT.
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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.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,540.160 SIT.
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: 6.
V.4.2) Javno naročilo št. 7.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,465.633 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
V.4.2) Javno naročilo št. 7.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,465.633 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41, Ob-10998/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18254/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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 elektro materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,390.000 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. 12: Elektroprom d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Omahen, Loke 22,
1412 Kisovec, Slovenija, tel. 03/567-12-34,
faks 03/567-11-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,031.345,60 SIT.
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: 11.
V.4.2) Javno naročilo št. 12.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,031.345,60 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41, Ob-10999/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18255/05
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava goriv in maziv.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT brez DDV.
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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. 8: Horizont d.o.o., kontaktna oseba: Igor Cverlin, Vodovodna 30c,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-71-54,
faks 02/320-71-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,937.677 SIT.
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.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: Petrol d.o.o.,
kontaktna oseba: Brane Kovačič, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-42-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,439.042 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: 7.
V.4.2) Javno naročilo št. 8.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,937.677 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 7.
V.4.2) Javno naročilo št. 8.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
29,439.042 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 40-41, Ob-11001/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18256/05
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava vrtalnih kron
in drogovja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): cena: 64,678.000 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: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-52-30,
faks 03/562-52-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,660.136 SIT.
Valuta: 91 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.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,748.914 SIT.
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: 8.
V.4.2) Javno naročilo št. 9.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
45,660.136 SIT brez DDV. Valuta: 91 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 8.
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V.4.2) Javno naročilo št. 9.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,748.914 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41, Ob-11003/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-18257/05
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava orodja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,600.000 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. 10: Poslovni sistem Mercator d.d., kontaktna oseba: Peter Kocen,
Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-67, faks 01/560-33-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,568.306,70 SIT.
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.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,523.749 SIT.
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: 9.
V.4.2) Javno naročilo št. 10.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,568.306,70 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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 9.
V.4.2) Javno naročilo št. 10.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,523.749 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41, Ob-11004/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o
Ob-18258/05
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.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,000.000 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. 11: Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Irena Hudomalj,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-75-27, faks 01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,004.414,02 SIT.
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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: 10.
V.4.2) Javno naročilo št. 11.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
5,004.414,02 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
40-41, Ob-10995/05.
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: 23. 6. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o
Št. 102/2672/2005
Ob-18352/05
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 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 66/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža jeklenih konstrukcij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 66/2005: Elektroservisi
d.d., kontaktna oseba: Štefan Miholič, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,989.363,10 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. 66/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 33,989.363,10 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-11842/05
z dne 29. 4. 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: 24. 6. 2005.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 102/2457/2005
Ob-18355/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Mag. Hailu Kiﬂe, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, Internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila. blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 56/2005.
II.5) Kratek opis: dobava obešalnega
materiala, kompozitnih izolatorjev in vodnikov za DV 2x110 kV Dravograd–Vuzenica in DV 2x110 kV Vuzenica–Vuhred.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop A: Dalen d.o.o., Zavetiška ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,355.514,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop B in C: Družinsko
podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– sklop B: 32,102.061 SIT
– sklop C: 68,249.600 SIT.
V.2) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 56/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
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: 24. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-18357/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.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: JN/OP-09/2005-ident 96925.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža transformatorja 110/21/10,5 kV,
YNyn6(d5), 31,5 MVA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. JN/OP-09/2005-Ident
96925: SOL intercontinental d.o.o., kontaktna oseba: mag. Peter Kotar, Bežigrad 15,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/436-24-34, faks 01/436-24-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 84,948.700 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-09/2005ident 96925.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
84,948.700 SIT, vrednost brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-09/2005ident 96925.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7395/05.

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: 23. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-18358/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.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: JN/OP-05/2005-ident 96636.
II.5) Kratek opis: dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav:
– 1. sklop: kabli 1 kV,
– 2. sklop: kabelski pribor 20 kV in 1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 72,000.000 SIT,
2. sklop: 62,000.000 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. JN/OP-05/2005-ident
96636:
1. sklop: kabli 1 kV: Kapis d.o.o., kontaktna oseba: Peter Penič, Novo Celje 8,
3301, Petrovče, Republika Slovenija, tel.
03/713-10-00.
2. sklop: kabelski pribor 1 in 20 kV: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar,
Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče, Republika Slovenija, tel. 01/560-21-30, faks
01/560-21-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 70,630.830 SIT,
2. sklop: 61,975.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-05/2005ident 96636.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1. sklop: 72,000.000 SIT,
2. sklop: 62,000.000 SIT.
Vrednost brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) 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.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-05/2005ident 96636.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
23/24 z dne 11. 3. 2005, Ob- 6651/05.
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: 23. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/2701/2005
Ob-18607/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Primož Čižman, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Primoz.Cizman@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: 123/2005.
II.5) Kratek opis: nabava tokovnih merilnih transformatorjev 400 kV – na podlagi 110. člena ZJN-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 123/2005: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja
Pšaker, Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/58-99-462, faks
++386/1/58-99-409, elektronska pošta: Mitja.Pšaker@siemens.com, internetni naslov:
www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,220.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 123/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 23,220.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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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: 24. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 1/2664/2005
Ob-18356/05
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:
Branko Janjić, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-25-02, 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: 53/2005.
II.5) Kratek opis: priprava in tisk glasila
Naš stik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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:
Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan
Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,60 SIT na stran
glasila v primeru vezave šivane z žico oziroma 3,80 SIT na stran glasila v primeru
broširane vezave.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 53/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 6. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-18359/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, ves-
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na.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.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: JN/OP-10/2005-ident 98462.
II.5) Kratek opis: zavarovalne storitve,
razdeljeno po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– 1. sklop: 38,000.000 SIT,
– 2. sklop: 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-10/2005-ident
98462.
1. sklop, ki obsega: požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko
zavarovanje, zavarovanje stekel, zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovanje splošne odgovornosti: Zavarovalnica Maribor d.d., kontaktna oseba: Avgust
Šimon, Cankarjeva 3, 2000 Maribor, Republika Slovenija, tel. 02/233-21-00, faks
02/233-25-30.
2. sklop, ki obsega: zavarovanje avtomobilov, kolektivno nezgodno zavarovanje
oseb: Adriatic, zavarovalna družba, d.d.,
kontaktna oseba: Matjaž Belc, Ljubljanska
3a, 5000 Koper, Republika Slovenija, tel.
05/664-30-00, faks 05/664-34-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 39,212.635,02 SIT,
2. sklop: 19,424.227,08 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-10/2005ident 98462.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1. sklop: 39,212.635,02 SIT,
2. sklop: 19,424.227,08 SIT.
Vrednost brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-10/2005ident 98462.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
36/2005 z dne 8. 4. 2005, Ob-9450/05.
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: 23. 6. 2005.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
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Javni razpisi
Št. 26811-6/2004

Ob-18704/05

Razveljavitev
1. Številka objave razpisa: Ob-10260/04,
Ob-10261/04.
2. Datum objave razpisa: 23. 4. 2004.
3. Številka objave razveljavitve razpisa:
Ob-1442/05, Ob-1443/05.
4. Datum objave razveljavitve razpisa:
21. 1. 2005.
5. Program: ISPA 2001/Sl/16/P/PT/002.
6. Podpisnik pogodbe: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, Sl-000 Maribor, Slovenija.
7. Število prejetih ponudb: 3.
8. Obrazložitev: Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila izdala sklep, št.
018-163/05-32-1312, z dne 9. 6. 2005, s
katerim je razveljavila odločitev naročnika o
razveljavitvi razpisa.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-18400/05
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, 8/05 in 41/05) 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
"2,5 milijarde SIT" nadomesti z zneskom
"3 milijarde SIT".
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-18563/05
Popravek
V pozivu Nacionalnega programa
PHARE 2003 Krepitev izbranih tehnoloških centrov 2003/004-938-15, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
10. 6. 2005, Ob-16405/05, se naslov na
katerem so celotne smernice na ogled
pravilno glasi: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-18575/05
Popravek
Poziv prijaviteljem za donacijo Phare
2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP
2003, Donacijska shema za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem
obmejnem območju, SI.2003/004-938-22,
naročnika BBJ Consult d.d., objavljen v

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17628/05, pod rubriko Druge objave, bi
moral biti pravilno objavljen pod rubriko Javni razpisi.
Uredništvo
Ob-18578/05
Popravek
Javno naročilo za izgradnjo elektrarn na
Spodnji Savi: turbine in pomožna strojna
oprema za HE Blanca in HE Krško – LOTT,
naročnika Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., objavljeno v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17633/05, pod
rubriko Javna naročila po Zakonu o javnih
naročilih (ZJN-1A), Javni razpisi, Blago, bi
moralo biti pravilno objavljeno pod rubriko
Javni razpisi.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Uredništvo
Ob-18728/05
Popravek
V javnem razpisu za dodelitev sredstev
skladom dela za izvajanje dejavnosti skladov v letu 2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005, se
popravi:
1. V pravnih podlagah, prvi uvodni odstavek javnega razpisa se popravi številka
Uradnega lista RS v katerem je objavljen 74.
člen Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja, in sicer:
»74.a člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01, 31/03 in 135/03, 80/04)«.
2. V 2. točki »Predmet javnega razpisa, osnovnih pogojev in meril, po katerih
se izberejo prejemniki sredstev« se tekst
predzadnjega odstavka spremeni, tako da
se glasi:
»Sredstva se bodo izplačevala na podlagi mesečnih poročil, v skladu z Pravilnikom za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v skladih dela (Ur. l. RS, št.
61/05)«.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 511-6/2005/57
Ob-18820/05
Popravek
V javnem razpisu za izbor razstavljavcev
na Slovenskem IKT pavilionu v okviru konference eChallenges (e-Izzivi), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 60/05, Ob-17987/05,
se besedilo javnega razpisa popravi in dopolni v naslednjih točkah:
c) Merila, se nadomesti z:
Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju in izbiri najboljših predlogov za predstavitev na Slovenskem IKT pavilionu, so
naslednja:
1. skladnost s tematiko konference
(50%),
2. skladnost rešitve z evropskimi usmeritvami (20%),
3. inovativnost rešitve (30%).
– v razdelku 5 a) se besedilo nadomesti z:
Predlogi morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
– v razdelku 8. Kraj in oseba, pri kateri
lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, se v prvem in drugem odstavku
naslov, kjer je na voljo razpisna dokumentacija in kjer so na voljo dodatne informacije
spremeni tako da glasi:

Na Direktoratu za informacijsko družbo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
Dodatna točka:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega
razpisa je 1,200.000 SIT (10 x 500 EUR).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-18473/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03), 16. in 30.
člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 24/05 – UPB3), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 02/04), Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in
39/05), Enotnega programskega dokumenta
za obdobje 2004 do 2006, Programskega
dopolnila za obdobje 2004 do 2006 in Izvedbene strukture ukrepov prve prednostne
naloge EPD 2004 – 2006 "Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti"
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja
turističnih destinacij
Turistična infrastruktura II
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje izvedbe posameznih ključnih investicij
na področju turistične infrastrukture, ki bodo
pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– gostinske nastanitvene zmogljivosti 3*
in več, mladinska prenočišča,
– izrabo termalnih in zdravilnih vod za
razvoj turizma (bazeni in bazenski kompleksi),
– kongresne centre,
– izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje v zimsko športnih
centrih nacionalnega in regionalnega pomena,
– igrišča za golf, (kot manjkajoča dopolnilna dejavnost v večjih turističnih centrih)
namenjeni pretežno turistom.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in
izgradnjo nove turistične infrastrukture, na
temeljnih turističnih območjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002
– 2006.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko soﬁnancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
soﬁnanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
4. Upravičeni stroški:
– stroški gradnje,
– stroški nakupa novih naprav in opreme.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pri soﬁnanciranju upravičenih stroškov
se upošteva regionalna shema državnih pomoči št. 0004-5715334-2001/4.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki ustrezajo pogojem za
mala in srednja podjetja (Priporočilo Komisije glede deﬁnicije mikro, malih in srednjih
podjetij z dne 6. 5. 2003, Uradni list EU L
124/36 z dne 20. 5. 2003).
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
pogoje:
– opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan 31. 12. 2004 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona
o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99,110/99, 50/02 in 93/02),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– niso od leta 2000 pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za isti namen že soﬁnancirana
iz drugih sredstev lokalnega ali državnega proračuna oziroma sredstva iz tega naslova skupno z sredstvi iz tega razpisa ne
presegajo najvišje dovoljene višine državne
pomoči.
5.2. Ostali pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
1. skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa, skladnost s seznamom
končnih prejemnikov in skladnost vloge z
razpisno dokumentacijo,
2. predračunska vrednost prijavljene
investicije mora biti najmanj 100 mio SIT,
(brez DDV),
3. prijavitelj mora predložiti izjavo, da
ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje ﬁnančne konstrukcije upoštevaje tudi
pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa,
4. prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima
zagotovljena premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa, do povrnitve stroškov s strani ministrstva,
5. iz ﬁnančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj
25% lastnih sredstev,
6. prijavitelj mora predložiti vsa pravnomočna dovoljenja, ki se morajo glasiti na
prijavitelja, (in iz katerega mora biti jasno
razvidno, da gre za gostinski obrat oziroma
poslovni objekt) za začetek izvajanja investicije (pravnomočno gradbeno dovoljenje,
lokacijska informacija…), ter izjavo, da ima
za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja,
7. prijavitelj mora predložiti sklep pristojnega organa upravljanja družbe o potrditvi
predloženega investicijskega projekta (v kolikor prijavitelj tak organ ima),
8. prijavitelj mora predložiti izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let po
zaključku investicije za isti namen,
9. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se
investicija še ni pričela izvajati (izvajanje
investicije se lahko prične šele po oddaji
vloge na razpis),

Št.

10. prijavitelj mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen
investicijski načrt, na osnovi katerih mu bo
banka v primeru odobritve sredstev za soﬁnanciranje odobrila premostitvena sredstva.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki ne bodo
dopolnjene v določenem roku in vloge, ki ne
bodo skladne z nameni razpisa, se zavržejo
pred postopkom ocenjevanja.
6. Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merilo
I.
1.
2.
II
1.
2.
2.
III
1.
2.

3.
IV.
1.
2.

Uresničevanje ciljev
Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in EPD
Skladnost s strategijo turistične destinacije
Kvaliteta projekta
Izkazana ekonomska upravičenost projekta
Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati:
Organizacija izvedbe projekta:
Realnost izvedbe
Trdnost in zanesljivost ﬁnančne konstrukcije
Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost
višine predvidenih stroškov:
(IP)
Realnost terminskega plana:
(IP)
Prednostni kriteriji
Regionalni kriterij:
Vplivi na horizontalne politike:
Skupaj

Št.
točk
42

30

14

14

100

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno soﬁnanciranje, je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost s
cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri
oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril
investicija ne doseže 50% možnih točk, bo
vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno
število točk doseže prag za soﬁnanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
soﬁnanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval regionalni kriterij,
(prednost manj razvite regije) kolikor bodo
projekti iz istih regij, pa vrstni red evidentiranega sprejema vlog na ministrstvu.
7. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za soﬁnanciranje projektov turistične infrastrukture do konca leta
2006 z možnostjo koriščenja do 2008, je
1.603,809.000 SIT, od tega so okvirno:
– namenska sredstva EU – ESRR:
1.202,856.750 SIT,
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– slovenska soudeležba: 400,952.250
SIT.
Navedena sredstva so podana v tekočih cenah.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
2043 Razvoj turističnih destinacij-EUstrukturni skladi
2044 Razvoj turističnih destinacij-EUstrukturni skladi-slovenska udeležba.
Višina soﬁnanciranja posamezne investicije v obnovo in posodobitev obstoječe in
izgradnjo nove turistične infrastrukture lahko
dosega največ 20% upravičenih stroškov
investicije, oziroma največ 200,000.000 SIT
za posamezno prijavljeno investicijo.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
8. Obdobje za porabo sredstev: sredstva
za soﬁnanciranje bodo na razpolago od 1. 1.
2006 dalje. Sredstva bodo posameznemu
prejemniku izplačana po zaključku investicije in opravljeni kontroli s strani ministrstva.
9. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Spodbujanje razvoja turističnih destinacij« na prednji
strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani najmanj dva delovna dneva pred
predvidenim odpiranjem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta so javni.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 7. 9. 2005.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo
najkasneje do 12. ure dva delovna dneva
pred odpiranjem (velja žig Ministrstva za
gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku se vrnejo prijavitelju. Vlog,
ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Ministrstva za gospodarstvo.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve prijavitelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: infoerdf2.mg@gov.si.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na naslovu: infoerdf2.mg@gov.si.
Ministrstvo bo organiziralo informativne
dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih
straneh: http://www.mg-rs.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-18726/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
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Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na 51. seji (sklep
Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12.
2003), Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006, ki
jih je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji dne 7. 6.
2005, Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja za leto 2004, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 100-02/2001-8 z
dne 23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04 in 60/05),
Programa aktivne politike zaposlovanja
za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada RS s
sklepom, št. 11002-1/2005/13 z dne 17. 3.
2005, Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04) in Uredbe o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), instrumenta
ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 12. seji dne 25. 3.
2005, sprememb instrumenta ISU ESS, ki
ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 15. seji dne 22. 6. 2005, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v Republiki
Sloveniji
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je razvoj človeškega kapitala z izobraževanjem in usposabljanjem ter dvig izobrazbene in kvaliﬁkacijske ravni zaposlenih.
Cilji:
– zvišati raven usposobljenosti zaposlenih z namenom ohranjanja zaposlitev in
preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in/ali presežnih delavcev v odprto
brezposelnost,
– izboljšati prilagodljivost zaposlenih,
– povečanje zaposlitvenih možnosti zaposlenih,
– spodbujanje razvoja podjetij in upravičenih organizacij.
Poseben poudarek bo namenjen horizontalnim prioritetam Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006, in sicer usposabljanju s področja informacijsko–komunikacijskih tehnologij, usposabljanju s področja
trajnostnega razvoja ter zagotavljanju enakih možnosti po spolu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 4:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
znotraj 2. prednostne naloge Znanje, razvoj
človeških virov in zaposlovanje Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega dopolnila
za obdobje 2004–2006, in sicer aktivnosti:
2.4.1. Usposabljanje in izobraževanje zapo-
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slenih iz sektorjev v prestrukturiranju/preoblikovanju in 2.4.2. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih.
Vlagatelji lahko predložijo vloge na enega od dveh sklopov (aktivnosti):
Sklop A) soﬁnanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju.
Sklop B) soﬁnanciranje projektov usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih.
V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo:
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov
svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja in
– za soﬁnanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v
programe usposabljanja in izobraževanja.
I. Soﬁnanciranje upravičenih stroškov
svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja
Soﬁnanciranje teh stroškov se zagotavlja
samo v primeru, ko svetovanje izvaja zunanji izvajalec, ki je registriran za svetovalno in
izobraževalno dejavnost.
II. Soﬁnanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v
programe usposabljanja in izobraževanja
Predloženi projekt usposabljanja in izobraževanja zaposlenih lahko vsebuje več
različnih programov usposabljanja in izobraževanja, ki se glede na namen in vsebino
uvrščajo pod:
1. splošno izobraževanje in usposabljanje ali
2. posebno usposabljanje.
1. Splošno izobraževanje in usposabljanje
Splošno izobraževanje in usposabljanje
se zaključi z javno veljavnim potrdilom (spričevalo, diploma ali certiﬁkat o nacionalni poklicni kvaliﬁkaciji) in je namenjeno pridobitvi
splošnega znanja, ki ni uporabljivo samo na
sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega pri vlagatelju, ki je koristnik
pomoči, ampak nudi kvaliﬁkacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja, organizacije
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
Pod splošno izobraževanje in usposabljanje spadajo:
I. programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe,
II. priprave in postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij.
Programi za pridobitev javno veljavne
formalne izobrazbe so veriﬁcirani programi,
ki jih lahko izvajajo le za to registrirane izobraževalne institucije.
Programe priprav za pridobitev nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij lahko opravljajo
organizacije, ki imajo veljavno registracijo
za izvajanje dejavnosti, ki je opredeljena
s katalogom s področja nacionalne poklicne kvaliﬁkacije, ali potrdilo o registraciji za
opravljanje izobraževalne dejavnosti.
Postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij lahko izvajajo
organizacije, ki so vpisane v razvid izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvaliﬁkacij pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Posebno usposabljanje
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem oziroma
bodočem delovnem mestu zaposlenega pri
vlagatelju, ki pridobi soﬁnanciranje.

Programe posebnega usposabljanja lahko izvajajo:
– zunanji izvajalci – organizacije, ki imajo
registrirano izobraževalno dejavnost,
– notranji izvajalci – predavatelji oziroma
inštruktorji znotraj vlagatelja.
Kraj izvajanja izobraževanja in usposabljanja: posebno in splošno izobraževanje in
usposabljanje se lahko izvaja v Republiki
Sloveniji in/ali v tujini.
Vlagatelji lahko kandidirajo za soﬁnanciranje programov, katerih začetek je med
1. 1. 2005 ter 31. 12. 2006. Program izobraževanja ali usposabljanja, ki se je začel
pred datumom objave tega javnega razpisa,
se lahko soﬁnancira samo v primeru, če je
na dan objave javnega razpisa še v teku
in hkrati ustreza pogojem razpisa vključno
z zagotavljanjem informiranja in obveščanja
udeležencev o soﬁnanciranju s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Rok za zaključek izvajanja aktivnosti je 30. 9. 2007.
V okviru programov za pridobitev javno
veljavne formalne izobrazbe lahko vlagatelji kandidirajo za soﬁnanciranje upravičenih stroškov izobraževanja za šolsko leto
2005/2006 in za šolsko leto 2006/2007.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Sklop A)
Za soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju lahko kandidirajo:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah, in
– organizacije, registrirane pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, razen tistih,
katerih redna dejavnost je ﬁnancirana iz državnih, lokalnih ali evropskih sredstev,
in ki uvajajo nove tehnologije, metode
dela, nove produkte ipd. ter s tem povečujejo produktivnost in konkurenčnost z dvigom
usposobljenosti zaposlenih.
Sklop B)
Za soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v perspektivnih sektorjih lahko kandidirajo gospodarske družbe
in samostojni podjetniki, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– dodana vrednost na zaposlenega pri
vlagatelju je v zadnjih dveh letih nad povprečjem panoge,
– v zadnjih dveh letih vlagatelj ni izkazoval izgube,
– izkazani dobiček vlagatelja v zadnjih
dveh letih narašča in
– uvajajo novo tehnologijo, nove metode
dela, nove produkte ipd.
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
Vlagatelji morajo razen pogoja za uvrstitev v ciljno skupino pod sklop A ali pod sklop
B izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
2. da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti;
3. da jim v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero jim je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet razpisa;
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4. da so ﬁnančno in poslovno sposobni;
5. da niso prejemniki državne pomoči v
skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 110/02);
6. da niso na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije;
7. da za projekt, za katerega podajajo
vlogo na ta javni razpis, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali iz sredstev EU;
8. da imajo izdelano in sprejeto razvojno strategijo podjetja oziroma drug soroden
razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja
zaposlenih;
9. da s projektom usposabljanja in izobraževanja zagotavljajo enake možnosti po
spolu za vse zaposlene – delež žensk, ki
bodo vključene v izobraževanje in usposabljanje, mora biti najmanj enak deležu zaposlenih žensk v vlagateljevem podjetju.
5. Merila za izbor
Projekt usposabljanja in izobraževanja
bo ocenjen po naslednjih merilih:

SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in
339,218.417 SIT iz naslova lastne udeležbe
na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov
iz proračuna bodo potekala:
– v letu 2005: 585,781.420 SIT, od tega
439,336.065 SIT iz naslova sredstev ESS
na PP-3648 in 146,445.355 SIT iz naslova
lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2006: 500,000.000 SIT, od tega
375,000.000 SIT iz naslova sredstev ESS
na PP-3648 in 125.000.000,00 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2007: 271,092.248 SIT, od tega
203,319.186 SIT iz naslova sredstev ESS
na PP-3648 in 67,773.062 SIT iz naslova
lastne udeležbe na PP-3647.
Za sklop B) je namenjeno skupno
1.022,141.795 SIT, od tega 766,606.346
SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in
255,535.449 SIT iz naslova lastne udeležbe
na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov
iz proračuna bodo potekala:
– v letu 2005: 251,049.547 SIT, od tega
188,287.160 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 62,762.387 SIT sredstev
lastne udeležbe k sredstvom Evropskega
socialnega sklada;
– v letu 2006: 500,000.000 SIT, od tega
375,000.000 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 125,000.000 SIT sredstev
Maks.
število

Merilo

1. Utemeljenost in ustreznost programov usposabljanja in izobraževanja
2. Ustreznost izvajalcev programov usposabljanja in izobraževanja
3. Ustreznost ﬁnančnega plana
4. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije
5. Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja trajnostnega
razvoja
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere
Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 108 točkami (60% vseh možnih točk).
V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih sredstev bodo v okviru posameznega sklopa izbrani tisti vlagatelji, ki bodo zbrali
višje število točk. Če bo več vlog doseglo isto
število točk, bo izbran vlagatelj, katerega vloga
je prej prispela na javni razpis (po zaporedju
prispetja vloge za posamezni sklop).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za soﬁnanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v okviru aktivnosti za obdobje 2005 do 2007, znaša skupaj
2.379,015.463 SIT, in sicer:
– 1.356,873.668 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zlasti
iz sektorjev v preoblikovanju – Sklop A in
– 1.022,141.795 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v
perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
– Sklop B.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva
EU za ukrep 2.4,
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke
3647 – Lastna udeležba – Ukrep 2.4 ESS.
Za sklop A) je namenjenih skupno
1.356,873.668 SIT, od tega 1.017,655.251

Št.

60 točk
30 točk
30 točk
30 točk
30 točk
180 točk
108 točk

lastne udeležbe k sredstvom Evropskega
socialnega sklada;
– v letu 2007: 271,092.248 SIT, od tega
203,319.186 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 67,773.062 SIT sredstev
lastne udeležbe k sredstvom Evropskega
socialnega sklada.
7. Najnižja in najvišja višina sredstev, ki
so na razpolago za posamezni predmet javnega razpisa in delež soﬁnanciranja
Vlagatelj v vlogi za projekt in za posamezne programe znotraj projekta opredeli
celotne predvidene upravičene stroške, naročnik pa bo na podlagi kriterijev javnega
razpisa določil delež soﬁnanciranja. Vrste
upravičenih stroškov so navedene v nadaljevanju, njihov podrobnejši opis ter navedba
dokazil za njihovo uveljavljanje pa v razpisni
dokumentaciji.
Kriteriji za določitev deleža soﬁnanciranja
projekta usposabljanja in izobraževanja:
I. Svetovanje v povezavi s projektom
usposabljanja in izobraževanja se zagotavlja samo v primeru, ko ga izvaja zunanji izvajalec. Stroški stroškov svetovanja se bodo
soﬁnancirali v enakem deležu kot posebno
usposabljanje.
II. Soﬁnanciranje upravičenih stroškov,
ki so nastali z vključitvijo zaposlenih oseb
v programe usposabljanja in izobraževanja,
se zagotavlja v višini najmanj 25% in največ
80% upravičenih stroškov, in sicer:
1. Pri programih splošnega izobraževanja in usposabljanja v višini najmanj 50%
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upravičenih stroškov. Delež soﬁnanciranja
se lahko poveča:
a) za 20 odstotnih točk v majhnih in srednje velikih podjetjih oziroma pri majhnih in
srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma
samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon
o gospodarskih družbah. Za 20 odstotnih
točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih
kriterijih kot za določitev majhnih in srednje
velikih podjetij;
b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in
za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so
razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 6/05).
Odstotne točke se seštevajo tako, da je
pri programih splošnega izobraževanja in
usposabljanja največji možni delež soﬁnanciranja 80% upravičenih stroškov.
2. Pri programih posebnega usposabljanja v višini najmanj 25% upravičenih stroškov. Delež soﬁnanciranja se lahko poveča:
a) za 10 odstotnih točk v majhnih in
srednje velikih podjetjih oziroma majhnih in
srednje velikih samostojnih podjetnikih. Kriterij za določitev velikosti podjetij oziroma
samostojnih podjetnikov je veljavni Zakon
o gospodarskih družbah. Za 10 odstotnih
točk se delež poveča tudi v drugih organizacijah, katerih velikost se določi po istih
kriterijih kot za določitev majhnih in srednje
velikih podjetij;
b) za 10 odstotnih točk v območjih (a) in
za 5 odstotnih točk v območjih (b), kot so
razvrščena v Sklepu o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v RS (Ur. l. RS, št. 6/2005).
Odstotne točke se seštevajo tako, da je
pri programih posebnega usposabljanja največji možni delež soﬁnanciranja 45% upravičenih stroškov.
Sredstva bodo izbranim vlagateljem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb in
potrjenih poročil o izvedbi posameznih programov izobraževanja ali usposabljanja
– priloga poročil so dokazila o celotnih nastalih stroških.
Upravičeni stroški so:
– stroški šolnin in stroški programa – pri
izvedbi posebnega usposabljanja (samo v
primeru, če ga izvaja zunanji izvajalec) in pri
izvedbi splošnega izobraževanja,
– potni stroški zaposlenih, ki se usposabljajo oziroma izobražujejo,
– potni stroški predavateljev oziroma
inštruktorjev samo v primeru posebnega
usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec
(predavatelj oziroma inštruktor),
– stroški predavatelja oziroma inštruktorja samo v primeru posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor),
– stroški dela (II. bruto z davkom na izplačane plače, stroški prehrane med delom
in prevoza na delo) novo zaposlenega delavca, ki ga delodajalec zaposli namesto
delavca, ki se izobražuje, do višine vseh
ostalih upravičenih stroškov, ki jih uveljavlja
za delavca na izobraževanju,
– stroški opreme in drobnega inventarja sorazmerno z obsegom uporabe za namen posebnega usposabljanja, ki ga izvaja
notranji izvajalec (predavatelj oziroma inštruktor),
– ostali tekoči stroški posebnega usposabljanja, ki ga izvaja notranji izvajalec –
(predavatelj oziroma inštruktor),
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– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja oziroma izobraževanja.
Višina soﬁnanciranja upravičenih stroškov
programov izobraževanja in usposabljanja
skupaj ne sme presegati 7 minimalnih mesečnih plač na udeleženca v enem letu oziroma
v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Upravičeni stroški so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
Da jih lahko vlagatelj uveljavlja, morajo
obvezno zadostiti vsem sledečim pogojem:
– stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem programov izobraževanja in
usposabljanja;
– vsi stroški morajo biti dokazljivi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji;
– vsi stroški morajo biti v skladu z določili Uredb Komisije Evropskih skupnosti št.
1685/2000 in 1145/2003;
– stroški DDV so upravičeni le, če jih
dejansko in dokončno nosi vlagatelj v delu,
ki se ne povrne. DDV, ki ga je moč na kakršen koli način izterjati, ne more veljati za
upravičeni strošek; tudi če ga vlagatelj nikoli
ne izterja.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako:
»Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za
soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop A«
ali
»Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za
soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih – sklop B«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Tiste vloge, ki bodo
posredovane s pošto, morajo biti poslane
priporočeno.
Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo
ustrezno označene in bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 12. ure
11. avgusta 2005.
Vse vloge, ki bodo prispele po roku za
oddajo vlog, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Posamezni vlagatelj lahko predloži le
eno vlogo (ali za sklop A ali za sklop B).
Če bo posamezni vlagatelj na razpisni rok
vložil več kot eno vlogo, ne bo ocenjena
nobena od prejetih vlog in bodo vse vrnjene
vlagatelju.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti. Vloga, ki
na razpisni rok ne bo prispela do zahtevane
ure, bo neodprta vrnjena vlagatelju, tudi v
primeru, če vlagatelj predloži dokazilo o pravočasni oddaji ponudbe na pošti.
Kolikor sredstva na razpisnem roku ne
bodo v celoti razdeljena, bo naročnik predvidoma ponovil javni razpis septembra oziroma oktobra 2005.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 16. avgusta 2005.
Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
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s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
Vloge, za katere bo komisija ugotovila,
da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu
z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, bo obravnavala strokovna komisija in jih
ocenila v skladu z merili, navedenimi v točki
5. tega javnega razpisa, ki so podrobneje
razložena v točki 2.4. razpisne dokumentacije. V skladu z merili bodo tako izbrani
projekti z najvišjim številom točk do porabe
celotnih razpisanih sredstev za posamezno
leto (posebej za leto 2005, za leto 2006 in
za leto 2007).
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču (v
kleti, soba št. 4) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, in na spletnih straneh zavoda
http://www.ess.gov.si.
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-poštni naslov: suzana.kerec@ess.gov.si ali po pošti
na naslov: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje (Suzana Kerec), Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana. Vprašanja in odgovori
bodo objavljeni na spletni strani Zavoda:
www.ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi Evropskega socialnega sklada, morajo
zagotoviti, da bodo vsi končni uporabniki
(zaposleni – udeleženci programov usposabljanja in izobraževanja) obveščeni o
soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega
sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS udeležence
usposabljanja in izobraževanja ter javnost
informirali in obveščali o tem, da je izvajanje
usposabljanja in izobraževanja soﬁnancirano s strani Evropskega socialnega sklada
in s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve ter da bodo vse publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih,
omenjale soﬁnanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bo kakršnokoli gradivo za usposabljanje in
izobraževanje ter prostori, kjer se bo usposabljanje izvajalo, opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost logotipa EU in besedila:
»Program delno ﬁnancira Evropska unija«
ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in
resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do
pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno kontrolo programa ali
dokumentov izvajajo institucije Republike
Slovenije in Evropske komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom
pogodbe zaveže, da bo nadzornim organom

predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, soﬁnanciranih za izvajanje izbranega programa usposabljanja in izobraževanja; ali na kraju samem omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja programa zagotovil
vse zahtevane podatke.
V primeru, da vlagatelj izvajanje pogodbenih aktivnosti s pogodbo prenese
na zunanjega izvajalca, se zaveže, da bo
v pogodbo z zunanjim izvajalcem vnesel
klavzulo, s katero se bo zunanji izvajalec
zavezal pristati na enake kontrole s strani
institucij Republike Slovenije in Evropske
komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
izvajanja, kot je zavezan izvajalec sam.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-18261/05
Na podlagi 7.a in 11. člena Zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
(Uradni list RS, št. 45/02, 58/03, 85/03,
44/04 in 117/04; v nadaljevanju: Splošni
pogoji) ter sklepa Vlade RS z dne 9. 9.
2004 o sprejemu Poslovnega in ﬁnančnega
načrta Javnega sklada za leto 2005, objavlja Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad)
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2005
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodeljevanje dolgoročnih ugodnih posojil
in nepovratnih sredstev za namene opredeljene v točkah A in B, II. poglavja tega
razpisa.
1. Višina sredstev:
Skupna višina razpisanih sredstev za
posojila je 350,000.000 SIT ter za razpisana nepovratna sredstva 33,000.000 SIT,
in sicer:
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno
manjšino 245 SIT posojil ter 28 mio SIT nepovratnih sredstev,
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno
manjšino 105 SIT posojil ter 5 mio SIT nepovratnih sredstev.
2. Upravičenci:
Pravico kandidiranja imajo ﬁzične osebe, ki imajo pridobljen status kmeta in pravni subjekti, ki imajo dejavnost registrirano
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD) oziroma po
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92
s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Zzad), vsi iz Republike Slovenije, za
projekte, ki se bodo izvajali na narodnostno
mešanih območjih v občinah: Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci,
Piran, Koper in Izola.
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II. Nameni in pogoji dodeljevanja sredstev
A. Razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah:
Do spodbud za namene naložb v razvoj
kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
so upravičene ﬁzične osebe in pravni subjekti, ki opravljajo kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in izvajajo
projekt v občinah in območjih navedenih v
tem javnem razpisu.
– A1 – Podpora ekonomski diverziﬁkaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri:
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za kmete
in njihove družine, razvijanje podeželskega
turizma, ustanavljanje malih predelovalnih
obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in
organiziranje prodaje s soﬁnanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in
turističnih kapacitet na kmetijah in izdelave
blagovnih znamk.
– A2 – Podpora programom za preusmeritev in prenovo kmetijske proizvodnje in
predelave: investicije, ki zagotavljajo večjo
konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih
zadrug in kmetijskih obratov, preusmeritev, tehnološka prenova, specializacija in
koncentracija proizvodnje in predelave, zagotavljanje prilagoditve tržnemu povpraševanju, podpora posameznim speciﬁčnim
programom preusmeritve in prenove.
Delež soﬁnanciranja projektov za projekte diverziﬁkacije (A1) ter prenove kmetijske proizvodnje (A2) je do 50% upravičenih
stroškov vrednosti naložbe, pri čemer mora
biti:
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih madžarskih narodnih skupnosti v razmerju 8,75:1,
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih italijanskih narodnih
skupnosti v razmerju 21:1.
Projekti, ki bodo predmet soﬁnanciranja
lahko zajemajo investicije v sledeča osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške gradnje, komunalnega opremljanja, pridobitve ali izboljšanja nepremičnine,
– nove stroje in opremo, vključno s programsko opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– ureditev in obnova sadovnjakov in vinogradov,
– nakup živali
ter stroške za izdelavo investicijske dokumentacije (največ 140.000 SIT neto na
prijavljen projekt).
B) Začetne investicije v proizvodne in
storitvene objekte in opremo:
Do spodbud za ta namen so upravičeni
pravni subjekti, organizirani po ZGD oziroma po Zzad.
Začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo lahko obsegajo
postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata, začetek nove dejavnosti, ki pomeni spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverziﬁkacija ali modernizacije), nakupu
proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se
zaprl, če ne bi bil prodan.
Do spodbud iz prejšnjega odstavka niso
upravičeni pravni subjekti, ki delujejo na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov.
Do spodbud so upravičeni pravni subjekti, ki izvajajo projekt v občinah in na območjih navedenih v tem javnem razpisu.

Projekti, ki bodo predmet soﬁnanciranja
lahko zajemajo investicije v osnovna sredstva (upravičeni stroški):
– stroške nakupa zemljišča,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup novih strojev in nove opreme,
ter stroške za izdelavo investicijske dokumentacije (največ 140.000 SIT neto na
prijavljen projekt),
Delež soﬁnanciranja projektov je pri naložbah velikih podjetij do 40% upravičenih
stroškov vrednosti, ter 55% pri projektih
majhnih in srednje velikih podjetij, pri čemer
mora biti:
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih madžarskih narodnih skupnosti v razmerju 8,75:1,
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih italijanskih narodnih
skupnosti v razmerju 21:1.
Pogoj za pridobitev posojila za investicije v proizvodne in storitvene objekte in
opremo so:
– uporabljati se morajo izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne
pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe po
tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več
kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice
morajo biti manjši od 25%),
– biti morajo vključena v aktivo podjetja
in ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije.
III. Splošni pogoji
1. Do spodbud po tem javnem razpisu
niso upravičeni pravni subjekti, ki:
– delujejo na področju ribištva, jeklarstva, premogovništva;
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– ki so 31. 12. 2004 v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/02, 93/02),
– ki so pridobili državne pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali so v fazi pridobivanja takih pomoči.
Sredstva se tem upravičencem ne dodelijo.
2. Sredstva se po tem razpisu ne dodelijo za:
– nakup rabljenih strojev in rabljene
opreme,
– za soﬁnanciranje nakupa z leasingom,
– za plačilo DDV, davkov, carin in dajatev
pri uvozu,
– stroške javne uprave,
– stroške promocije,
– stroške poslovanja,
– sredstva, ki se ne amortizirajo (obratna
sredstva),
– stroške izdelave tehnične dokumentacije.
3. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
4. Upravičenec mora predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu javnega sklada. Vrsta
obrazca je navedena v poglavju V. tega razpisa.
5. Če je upravičenec, za isti namen, za
katerega uveljavlja pridobitev sredstev po
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tem javnem razpisu, že pridobil državno
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev
Republike Slovenije, potem skupna višina
dodeljenih državnih pomoči ne sme preseči
odstotka, ki je določen za posamezen namen. V primeru že pridobljene državne pomoči za projekt – namen prijavljen na tem
razpisu, lahko pridobi le razliko do zgornje
meje dovoljenega deleža.
6. V primeru, da se regionalna pomoč
dodeljuje podjetju, ki posluje v sektorju
transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil ter
v primeru, da gre za regionalni projekt velikega obsega, je v skladu z določili 40. člena
uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00
in 60/01), obvezna individualna priglasitev
državne pomoči. Pri tem je potrebno poleg
določil tega pravilnika upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih
pomoči za ta področja.
7. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevnim prilogam iz poglavja V. tega razpisa
priložiti še:
– poslovni načrt v skladu z metodologijo
kmetijske svetovalne službe oziroma
– investicijski program, v skladu z predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99, 79/99 in 39/00).
8. Projekt oziroma faza projekta sme biti
začeta največ eno leto pred objavo javnega
razpisa ter mora biti ﬁnančno realizirana v
skladu z določili črpanja posojilnih in nepovratnih sredstev ter določenimi roki za
zaključek investicije.
9. Posamezen upravičenec se lahko z
istim projektom prijavi le na en javni razpis,
ki ga Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja objavi v letu 2005.
10. Posamezen upravičenec bo lahko
po javnem razpisu pridobil skupno največ
50,000.000 SIT posojilnih in nepovratnih
sredstev.
11. Upravičenec, ki se poteguje za podporo iz tega razpisa mora predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost (brez DDV)
je minimalno 2,500.000 SIT, skupno upravičena posojilna in nepovratna sredstva pa
minimalno 1,000.000 SIT.
Kot celotna upravičena vrednost projekta
se šteje investicija v višini priznanih predloženih predračunov, računov, predpogodb,
pogodb brez DDV, glede na določila javnega
razpisa.
IV. Finančni pogoji skupni za vse namene
1. Posojilni pogoji: doba vračila posojila
do 15 let (z moratorijem), obrestna mera
Euribor (trimesečni) + 0,25% in do dveletni
moratorij na odplačevanje glavnice posojila,
ki se mu lahko upravičenec odpove, obresti
v času moratorija niso subvencionirane in se
mesečno plačujejo.
2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja
ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
3. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno na podlagi računov ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem. Nepovratna
sredstva, kot se lahko tudi posojilo, se črpa
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v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena največ eno leto pred objavo
tega javnega razpisa iz lastnih virov. Upravičenec lahko v obliki gotovine porabi največ 20% dodeljenega posojila, a ne več kot
400.000 SIT.
4. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih
sredstev. Odstop od posojilnih sredstev Javnega sklada avtomatično pomeni odstop od
nepovratnih sredstev.
5. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta in se mora v pogodbi z javnim
skladom zavezati, da bo investicijo izvedel v
višini priznane vrednosti in do predvidenega termina. Upravičenec mora najkasneje
v roku treh mesecev po datumu zaključka
investicije javnemu skladu dostaviti poročilo
o izvedbi celotne priznane investicije s popisom dokazil o investicijskih vlaganjih.
7. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% priznane vrednosti projekta v
obliki lastnih sredstev.
8. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da ni prejel sredstev oziroma v kolikor
je že prejel sredstva za isti namen, iz kakšnega drugega javnega vira, z navedbo vira
in višino prejetih sredstev ter navedbo podatkov o viru.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 2,5 meseca od dneva sklenitve
pogodbe.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za ﬁnanciranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahteve za ﬁnanciranje investicijskega projekta
in odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v
roku, določenem v sklepu dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep
upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na
podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže.
11. Posojila do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojila nad 2,000.000 SIT investitor
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Javnega
sklada. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do javnega sklada in vrednostjo
zastavljenih nepremičnin 1 proti 2,5.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Javni sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila in nepovratnih sredstev.
V. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila ali nepovratnih
sredstev pod pogoji iz II. točke, mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
Namen A – kmetje in pravni subjekti:
– obrazec A,
– potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopija rumenega kartončka, veljavne osebne
izkaznice),
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– potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda pristojni upravni organ (ﬁzične osebe),
– potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja (ﬁzične osebe),
– dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev z
vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
Obrtniki poleg potrjenega priglasitvenega
lista priložijo tudi obrtno dovoljenje;
– poslovni načrt v skladu z metodologijo
kmetijske svetovalne službe (ﬁzične osebe) oziroma investicijski program v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
programa (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99, 79/99 in 39/00),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba in za nepremičnine Zemljiškoknjižni.
izpisek,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o
graditvi objektov; Uradni list RS, št. 110/02,
97/03 in 47/04),
– dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter
– (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del.
Vrednost predračunov, računov,
predpogodb, pogodb mora obsegati celotno vrednost investicije;
– potrdilo DURS o katastrskem dohodku
(ﬁzične osebe),
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga
izda pristojna Davčna uprava,
– revizijsko poročilo, če tako zahteva zakon (pravni subjekti),
– za pravne osebe: Bilanca stanja in Bilanca uspeha za leto 2003 (na dan 31. 12.
2003) in 2004 (na dan 31. 12. 2004) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: kopijo »Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti« z žigom davčne
uprave na dan 31. 12. 2003 in 31. 12. 2004
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha,
– za obrtnike: kopijo »Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti« z
žigom Davčne uprave na dan 31. 12. 2003
in 31. 12. 2004 z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo »Dohodninske napovedi« za leto 2003
in 2004 z žigom krajevno pristojne Davčne
uprave,
– originalna obrazca BON – 1 in BON
– 2 izdan s strani AJPES-a, če je prosilec
pravna oseba oziroma BON – 1 za samostojnega podjetnika posameznika. Obrazci
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe o predvideni uspešnosti investicije
(za ﬁzične osebe),
– originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo,

– potrdilo o priglasitvi dopolnilne dejavnosti (če so zaprošena sredstva za dopolnilno dejavnost),
– za zaprošena posojilna sredstva nad
2,000.000 SIT zemljiškoknjižni izpisek in posestni list za nepremičnino, ki jo bo ponudil
v zavarovanje,
– potrdila drugih kreditodajalcev (bank,
ipd.) o stanju zadolžitev – zapadle, nezapadle obveznosti,
– kopija MID obrazca o kmetijskem gospodarstvu za leto 2003 oziroma 2004 – list
A,
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem
postopku, ki ni starejše od 30 dni (za pravne osebe),
– kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali
izvedbenega dela regionalnega programa,
se priloži potrdilo o vključenosti v tak program,
– podpisano in izpolnjeno izjavo o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov, o strinjanju z pogoji javnega razpisa
in merili za izbiro, o že prejetih podporah za
isti projekt, o morebitnih zadolžitvah oziroma
pod materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni,
o zagotavljanju lastnih sredstev do višine
25% priznane vrednosti investicije (razpisni
obrazec 1).
Namen B. – pravni subjekti:
– obrazec B,
– investicijski program v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega programa
(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba in za nepremičnine Zemljiškoknjižni
izpisek,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o
graditvi objektov; Uradni list RS, št. 110/02,
97/03 in 47/04),
– dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter
– (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del.
Vrednost predračunov, računov,
predpogodb, pogodb mora obsegati celotno vrednost investicije;
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga
izda pristojna Davčna uprava;
– potrdilo o prometu na transakcijskem
računu (za s.p.);
– dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev z
vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike priglasitvena listina z vsemi spremembami, potrjena s strani krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
Obrtniki poleg potrjenega priglasitvenega
lista priložijo tudi obrtno dovoljenje,
– za pravne osebe: bilanca stanja in Bilanca uspeha za leto 2003 (na dan 31. 12.
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2003) in 2004 (na dan 31. 12. 2004) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: kopijo »Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti« z žigom davčne
uprave na dan 31. 12. 2003 in 31. 12. 2004
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha,
– za obrtnike: kopijo »Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti« z
žigom Davčne uprave na dan 31. 12. 2003
in 31. 12. 2004 z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo »Dohodninske napovedi« za leto 2003
in 2004 z žigom krajevno pristojne Davčne
uprave,
– originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo,
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih,
poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija obvestila o identiﬁkaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS oziroma
AJPES,
– revizijsko poročilo, če tako zahteva zakon,
– Originalna obrazca BON – 1 in BON
– 2 izdan s strani AJPES-a, če je prosilec
pravna oseba oziroma BON – 1 za samostojnega podjetnika posameznika. Obrazci
ne sme biti starejši od 30 dni,
– za zaprošena posojilna sredstva nad
2,000.000 SIT zemljiškoknjižni izpisek in posestni list za nepremičnino, ki jo bo ponudil
v zavarovanje,
– potrdila drugih kreditodajalcev (bank,
ipd.) o stanju zadolžitev – zapadle, nezapadle obveznosti,
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali
izvedbenega dela regionalnega programa,
se priloži potrdilo o vključenosti v tak program,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov, o strinjanju z pogoji javnega razpisa
in merili za izbiro, o že prejetih podporah za
isti projekt, o morebitnih zadolžitvah oziroma
pod materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni,
o zagotavljanju lastnih sredstev do višine
25% priznane vrednosti investicije (razpisni
obrazec št. 1).
VI. Merila za izbor
Merila za izbor:
1. regionalni vidik lokacije investiranja, ki
predstavlja največ 45 točk:
– stopnja ogroženosti območja glede na
Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
– stopnja brezposelnosti v občini,
– vključenost projekta v širše celovite
programe;
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
ki predstavlja največ 30 točk:
– tržni elementi projekta,
– konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev,
– ocena ﬁnančne uspešnosti projekta,
– interna stopnja donosnosti projekta;
3. izvedljivost investicije, ki predstavlja
največ 25 točk:
– kreditna sposobnost upravičenca,

– boniteta upravičenca,
– ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca,
– ekološka ustreznost investicije.
Vsa merila bodo točkovana, najvišje možno število točk je 100. Za dodelitev
sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo
višje število točk, do porabe sredstev.
VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
29. 10. 2005.
V prvi rok odpiranja se bodo uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno
po pošti do vključno 31. 8. 2005. Kolikor
bodo sredstva še na razpolago, se bodo
uvrstile v drugi rok odpiranja vloge, ki bodo
oddane osebno ali priporočeno po pošti do
vključno 29. 10. 2005.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis – Avtohtoni narodnosti 2005«. Na ovitku
mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek prikazan
v slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si ali se naroči preko
elektronske pošte.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Katja
Zgonc, tel. 01/836-19-53, elektronska pošta: katja.zgonc@rdf-sklad.si in Melita Ovsec
Plos, tel. 01/836-19-53, elektronska pošta:
melita.ovsec-plos@rdf-sklad.si.
3. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo
prispele do predpisanega datuma oziroma
bodo dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije,
ki jo vsebuje prijava za dodelitev pomoči, so
uradna tajnost.
2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke
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VI. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
7. O dodelitvi sredstev bo na predlog
komisije odločala Uprava javnega sklada.
Postopek izbire Javnega sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji.
8. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog. Zoper sklep javnega
sklada ni pritožbe.
9. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Uradni list
RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja Ribnica
Ob-18482/05
Najava javnega razpisa
za soﬁnanciranje letnih turističnih
programov in projektov turističnih
društev v Občini Brežice
1. Osnovni podatki o turističnem programu ali projektu: predmet razpisa bo soﬁnanciranje dela stroškov namenjenih za
soﬁnanciranje letnih programov in projektov turistične dejavnosti turističnih društev
in projektov turističnih društev na območju
Občine Brežice.
2. Višina sredstev, ki so na razpolago
prejemnikom
Višina sredstev, ki so na razpolago za
soﬁnanciranje programov in projektov iz
naslova javnega razpisa za soﬁnanciranje
letnih turističnih programov in projektov
turističnih društev v Občini Brežice znaša
4,200.000 SIT.
Vsak upravičenec bo lahko pridobil največ 10% sredstev. Soﬁnanciranje bo znašalo do 100% izkazanih upravičenih stroškov.
Predmet razpisa je soﬁnanciranje dela
stroškov namenjenih za soﬁnanciranje letnih
programov in projektov turistične dejavnosti turističnih društev in projektov turističnih
društev na območju Občine Brežice.
2.1. Zavod bo ﬁnanciral naslednje upravičene stroške največ dveh programov oziroma projektov
Zavod bo posameznemu predlagatelju
soﬁnanciralo največ dva projekta. V primeru,
da se prijavlja z dvema projektoma, mora
oddati dve vlogi.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih bo soﬁnanciral zavod in so v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
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Soﬁnancirajo se naslednji upravičeni
stroški:
– pisarniški material,
– stroški v zvezi z izvajanjem programov
ali projektov opredeljenih v točki 1,
– materialne investicije vezane na program ali projekt:
– materialne investicije: informativne
in usmerjevalne table, računalniška oprema itd.,
– stroške svetovanja za pripravo in izvedbo programa ali projekta.
2.2. Pogoji sodelovanja
Na razpis za soﬁnanciranje letnih turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Brežice se lahko prijavijo:
Turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Brežice,
– da so registrirani kot turistično društvo
po Zakonu o društvih,
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo,
– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost.
3. Obdobje za porabo sredstev: obdobje,
za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2005.
4. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo in načinu prijave vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu se zbirajo do ponedeljka, 3. 10. 2005.
Vloge pošljite na naslov: Zavod za turizem
Občine Brežice, Topliška cesta 35, 8251
Čatež ob Savi.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – javni
razpis za programe in projekte TD".
5. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
30 dni od datuma odpiranja vlog.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.turizem-brezice.info/razpis
ali
na sedežu Zavoda za turizem Občine Brežice (med 8. in 19. uro) do izteka prijavnega
roka. Dodatne informacije so na voljo vsak
dan po tel. 07/493-67-57, kontaktna oseba:
Mojca Tršelič ali po elektronski pošti na naslov: turizem-brezice@siol.net.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti:
turizem-brezice@siol.net oziroma po faksu
07/493-67-58.
Zavod za turizem Občine Brežice
Ob-18259/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini Radenci, objavljata RRA Mura d.o.o., Murska Sobota,
Garancijska shema za Pomurje in Občina
Radenci, v sodelovanju z Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen
Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska
Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica PomurjeLLT; Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Murska
Sobota; Hypo Alpe-Adria bank d.d.
razpis
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Radenci za leto 2005
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1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
Občini Radenci:
a) v višini 16,800.000 SIT, za kreditiranje
investicijskih projektov;
b) v višini 3,000.000 SIT za kreditiranje odpiranja novih delovnih mest oziroma
mikrokredite (3 nova delovna mesta).
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50-80%, vendar garancija ne
more presegati 5,000.000 SIT.
Kolikor bo povpraševanje po enem izmed ukrepov kreditiranja večje od drugega, je možno uporabiti sredstva tistega, ki
ostajajo, vendar le za namene in po pogojih
tega razpisa.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
a)
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanja projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
b)
* odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne
osebe z območja Občine Radenci, prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje OS Murska Sobota.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo
za majhno družbo;
2. ﬁzične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika;
3. ﬁzične in pravne osebe, ki so v postopku registracije;
4. sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Občine Radenci;
5. upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave;
6. upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu, katerega:
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj občine,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja Občine Radenci,
– dobra boniteta.
3.2. Krediti:
a)
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT
do največ 10,000.000 SIT,
– nominalna letna obrestna mera za
kredite po tem razpisu znaša maksimalno
4,52% oziroma konkretno po bankah: NLB
d.d. – 4,5%; Raiffeisen Krekova banka d.d. –
Euribor + 2,4%; SKB d.d. – Euribor + 1,35%;
NKB Maribor d.d. – Euribor + 2%; Banka Koper d.d. – 4,5%; Abanka Vipa d.d. – Euribor
+ 2,1%; Hypo Banka d.d. – 4,5%,
– doba vračanja kredita je do največ
5 let,

– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke;
b)
– prosilec lahko vloži vlogo za mikrokredit v višini 1,000.000 SIT,
– nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu znaša maksimalno 4%
oziroma konkretno po bankah: NLB d.d. –
4%; Raiffeisen Krekova banka d.d. – Euribor
+ 1,9%; SKB d.d. – Euribor + 1,35%; NKB
Maribor d.d. – Euribor + 1,8%; Banka Koper
d.d. – 4%; Abanka Vipa d.d. – Euribor + 2%;
Hypo banka d.d. – 4%,
– doba vračanja kredita je največ 3,5 let
s 6 mesečnim moratorijem,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
a)
– mala podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken;
b) enako kot pod a), razen za področje
kmetijstva, če gre za dopolnilno dejavnost s
podjetniško usmerjenostjo.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,
– za podjetnike začetnike (poslovanje do
5 let) se lahko odobri garancija RRA Mure
»Garancijska shema za Pomurje« v višini
80% do zneska kredita 2,000.000 SIT,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca »Vloga«, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Radenci, g. Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel. 02/566-96-10,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, g.
Wolf, tel. 02/536-14-64; ga. Vitez Gomboši,
tel. 02/536-14-67.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na
sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta
9, Radenci.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog: rok za
vložitev vlog po tem razpisu je odprt do
porabe sredstev oziroma najpozneje do
10. 12. 2005.
Prvi rok za oddajo vlog je 20. 7. 2005.
7. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 30
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod 5. točko.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Občina Radenci
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Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2005 (Uradni list RS,
št. 140/04), Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter ribištva v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 39/02), mnenja Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k
Pravilniku o ﬁnančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter ribištva
z dne 5. 5. 2004 in sklepa Župana št.
K4145-1/2005 z dne 15. 6. 2005, objavlja
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje ter
razvoj kmetijstva v Mestni občini Koper
v letu 2005
I. Skupna vrednost razpisanih sredstev
znaša 46,500.000 SIT.
II. Predmet javnega razpisa:
A) Podpore v živinorejski in rastlinski proizvodnji
1. Vrtnarstvo – soﬁnanciranje storitve
vzgoje sadik vrtnin, nakupa rastlinjakov in
PE folije.
2. Živinoreja – soﬁnanciranje umetnega
osemenjevanja, stroškov klanja govedi in
spodbujanje razvoja čebelarstva.
3. Soﬁnanciranje prevoza in zbiranja
mleka.
4. Podpora kmetijam pri usmerjanju v
okolju prijazno kmetijsko dejavnost.
5. Analiza zemlje, krme, oljčnega olja,
vina za zaščito blagovne znamke “Refošk”
in zdravstvenega stanja drobnice.
6. Soﬁnanciranje zavarovalnih premij.
7. Prestrukturiranje kmetij na področju
živinorejske proizvodnje.
B) Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (turistične kmetije).
C) Usposabljanje kmetijskih zemljišč
1. Obnova nasadov in pašnikov.
2. Program namakanja.
3. Izdelava projektne dokumentacije za
programe namakanja in izgradnjo malih namakalnih sistemov.
Č) Strokovne naloge
1. Soﬁnanciranje strokovno izobraževalnih in raziskovalnih nalog ter prognostične
službe.
2. Soﬁnanciranje delovanja društev in
njihovih programov.
D) Projektne naloge
1. Projekt priprave strokovnih podlag za
Odlok o protipožarni paši.
2. Projekt ponovne naselitve avtohtone
pasme podolskega goveda.
A) Podpore v rastlinski in živinorejski proizvodnji – 15,000.000 SIT
1. Vrtnarstvo
Okvirna višina sredstev: 3,000.000 SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje intenzivnejše zelenjavarske proizvodnje.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov storitve vzgoje sadik
vrtnin (regresira se storitev vzgoje sadik nad
1000 kosov, ki so proizvedene v registriranih
centrih za vzgojo sadik), nakupa ter postavitve plastenjakov in PE folije zlasti biorazgradljive folije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o nakupu – račun,
– pozitivno mnenje KSS,
– upravno dovoljenje za postavitev plastenjaka.
2. Živinoreja
Okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT.

Namen ukrepa je ohranjanje obstoječe
živinorejske proizvodnje s ciljem preprečevanja zaraščanja ter spodbujanje razvoja
čebelarstva.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov osemenjevanja krav
in plemenskih svinj, stroškov klanja govedi
ter stroškov pregleda in zdravljenja čebeljih
družin. Regresira se cena osemenjevanja
pri rejcih oziroma razlika med priznano ceno
Veterinarski ambulanti in dejanskimi stroški
osemenjevanja za osemenjevanje vseh živali, ki so vpisane v register.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– potrdilo o osemenitvi,
– seznam osemenitev in obračun stroškov,
– račun o stroških pregleda in zdravljenja,
– račun za opravljeno storitev klanja.
3. Soﬁnanciranje prevoza – zbiranja mleka
Okvirna višina sredstev: 2,000.000 SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje obstoječe
živinorejske proizvodnje zaradi spremenjenih pogojev odkupa.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 100%
upravičenih stroškov zbiranja oziroma odvoza mleka do Ljubljanskih mlekarn zaradi
spremenjenega načina zbiranja.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– mesečni odkupni list-obračun odkupa.
4. Podpora kmetijam pri usmerjanju v
okolju prijazno kmetijsko dejavnost
Okvirna višina sredstev: 5,500.000 SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje okolju prijaznejše kmetijske proizvodnje na kmetijah.
Dokončna razdelitev sredstev se izvede na
podlagi sprejetega sistema točkovanja posameznih kmetij ob upoštevanju sledečih
kriterijev: velikost kmetije, čista-mešana
kmetija, lega kmetije.
Višina pomoči: soﬁnancira se ekološko
in integrirano pridelovanje v trajnih nasadih,
(vinogradništvu, sadjarstvu, oljkarstvu, vrtnarstvu, poljedelstvu in živinoreji) in sonaravna reja živali do 50% vrednosti, ki jih določa Uredba o plačilih za ukrepe Programa
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004-2006 za leto 2005 (Kmetijsko okoljski
ukrepi).
Pogoji:
– obdelava nad 0,5 ha zemljišča,
– ekološko in integrirano kmetovanje na
kmetijskem gospodarstvu v letu 2005 in izpolnjevanje minimalnih pogojev za ekološko
kmetovanje v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil in Pravilnikom o integrirani
pridelavi.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– potrdilo pooblaščene organizacije za
kontrolo, ki dokazuje upoštevanje pravil oziroma smernic slovenske integrirane in ekološke pridelave.
5. Analize zemlje, krme, oljčnega olja,
vina in zdravstvenega stanja drobnice.
Okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT.
Namen ukrepa je soﬁnanciranje analiz
zemlje za agromelioracije, krme, oljčnega
olja (kislinska stopnja, Geografsko poreklo,
ocenjevanje oljčnih olj), vina za namen zaščite blagovne znamke refoška in zdravstvenega stanja drobnice.
Višina pomoči: do 50% vrednosti upravičenih stroškov opravljenih analiz pooblaščene organizacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:

Št.

62 / 1. 7. 2005 /

Stran

5013

– zahtevek s poimenskim seznamom, če
vlogo daje pooblaščena organizacija,
– zahtevek-račun pooblaščene organizacije v primeru individualnega zahtevka.
6. Zavarovalne premije za področje vinogradništva, sadjarstva, oljkarstva in vrtnarstva
Okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT.
Namen ukrepa je pomoč pri preprečevanju posledic naravnih nesreč.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov – poravnanih zavarovalnih premij.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– kopija zavarovalne police,
– dokazilo o plačilu – račun.
7. Prestrukturiranje kmetij na področju
živinorejske proizvodnje
Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
Namen ukrepa je pospešitev aktivnosti
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje- proizvodnje mleka.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov realne obrestne mere za najete
kredite in do 50% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o plačilu – račun,
– kreditna pogodba,
– poslovni načrt, gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o plačanih obrestih oziroma
obračun obresti.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2005 Podpore rastlinski in živinorejski proizvodnji«.
B) Subvencioniranje realne obrestne
mere za dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(turistične kmetije) – 2,000.000 SIT
Okvirna višina sredstev: 2,000.000 SIT.
Namen ukrepa je pospešen razvoj turističnih kmetij na podeželju.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov realne obrestne mere.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo – pogodba iz katere je razviden namen posojila, oziroma drugi dokument- poslovni načrt iz katerega je razviden
namen ali gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o plačanih obrestih oziroma
obračun obresti.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2005 Subvencioniranje realne obrestne mere«.
C) Usposabljanje zemljišč – 24,000.000
SIT
1. Obnova nasadov in pašnikov
Okvirna višina sredstev: 15,000.000
SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje obnove
nasadov vinogradov, sadovnjakov, oljčnikov
in obnova pašnikov.
Višina pomoči:
– nagib terena do 15% do 30% upravičenih stroškov postavitve trajnega nasada,
– nagib terena nad 15% do 40% upravičenih stroškov postavitve trajnega nasada,
– postavitev pašnikov do 40% upravičenih stroškov.
Pogoj:
– melioracija zemljišča za postavitev nasada ter ureditev pašnikov na površini nad
0,5 ha oziroma najmanj 0,2 ha v primeru
zaokroževanja.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
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– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
(zakupna pogodba s soglasjem o obnovi,
zemljiško knjižni izpisek),
– pozitivno mnenje KSS Koper,
– dokazilo o izvedbi postavitve nasada
oziroma pašnika – račun,
– odločba o napovedi obnove (v primeru
vinogradništva),
– lokacijska informacija.
2. Program namakanja
Okvirna višina sredstev: 6,000.000 SIT.
Namen ukrepa je ureditev namakalnih
sistemov in postavitev namakalne opreme
na prostem in v rastlinjakih s ciljem intenziviranja zelenjavarske proizvodnje.
Višina pomoči:
– za vlaganja na področju namakanja
(poglobitev kanalov, gradnja vodnih zajetij,
sanacija kalov, izdelava vrtin, katere izvaja
pooblaščena organizacija) – v višini do 50%
upravičenih stroškov,
– za individualni nakup nove namakalne opreme – v višini do 50% upravičenih
stroškov,
– za dograditev obstoječega namakalnega sistema – v višini do 30% upravičenih
stroškov,
– za izdelavo, sanacijo in ograditev zapornic – v višini do 100% upravičenih stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o nakupu – račun oziroma dokazilo o izvedenih delih,
– pozitivno mnenje KSS Koper,
– potrdilo pooblaščene organizacije v primeru izdelave vrtin.
3. Izdelava projektne dokumentacije
Okvirna višina sredstev: 3,000.000 SIT.
Namen ukrepa je izdelava projektne dokumentacije za predvidene investicije na področju namakanja ter za izgradnjo oziroma
legalizacijo malih namakalnih sistemov.
Višina pomoči: za projekte namakanja
do 100% vrednosti upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– zahtevek – račun,
– izjava o usklajenosti s prostorskimi akti
Mestne občine Koper (lokacijska informacija),
– informacija MOPE – ARSO, Pisarna
Koper o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na
vodni režim ali stanje voda.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2005 Usposabljanje zemljišč«.
Č) Strokovne naloge – 3,000.000 SIT:
1. Soﬁnanciranje strokovno izobraževalnih in raziskovalnih nalog, ter prognostične
službe
Okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT.
Namen ukrepa je dodatno izobraževanje
kmetijskih proizvajalcev, izvedba določenih
raziskovalnih nalog in delovanje prognostične službe s ciljem pravočasnega obveščanja za izvedbo ukrepov na področju varstva
rastlin.
Višina pomoči: za strokovne naloge, ki jih
izvajajo Kmetijsko svetovalna služba, društva, in združenja znaša višina podpore do
50% upravičenih stroškov, razen v primeru
prognostične službe, ko znaša višina podpore do 100% upravičenih stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– ﬁnančno ovrednoten program,
– poročilo o izvedenih delih.
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2. Soﬁnanciranje delovanja društev in
njihovih programov
Okvirna višina sredstev: 2,000.000 SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
društev s področja kmetijstva pri izvajanju
osnovne dejavnosti in izvajanju posameznih
projektov.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov izvedenih programov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– ﬁnančno ovrednoten program,
– poročilo o izvedenih delih.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2005 Strokovne naloge«.
D) Projektne naloge – 2,500.000 SIT
1. Projekt priprave strokovnih podlag za
odlok o protipožarni paši
Okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT.
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja, zmanjšanje števila požarov v naravi,
pospešen razvoj živinoreje zlasti drobnice,
razvoj turizma.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– izdelan elaborat s strokovnimi podlagami za izdelavo odloka II. faza,
– zahtevek – račun.
2. Projekt ohranjanja oziroma ponovne
naselitve podolskega goveda
Okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje naravne in
kulturne dediščine, razvoj podeželja, razvoj
izletniškega turizma.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– izdelan elaborat o izpeljavi navedenega projekta,
– pogodba – račun,
– zahtevek.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2005 Projektne naloge«.
III. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj iz prejšnjih točk so:
– pravne in ﬁzične osebe – državljani
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo pridobljeno identiﬁkacijsko številko kmetijskega gospodarstva
(KGM-MID) in so sredstva v obdobju od
15. 9. 2004 do 15. 9. 2005 investirali na območju Mestne občine Koper.
– registrirana društva, krožki, združenja,
ki delujejo na področju kmetijstva in druge
institucije, ki prispevajo k razvoju kmetijstva
in podeželja v MOK,
– Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – KSS Koper.
Upravičenci morajo za namene, navedene v tem razpisu podati izjavo:
– da za posamezen namen niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali drugih
virov oziroma
– koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Višina skupno dodeljene pomoči iz vseh
virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih
namenih, kot so opredeljene v tem razpisu.
IV. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci (družinske kmetije, kmetje), ki:
– jim predstavlja kmetijstvo glavni vir dohodka, oziroma kmečki zavarovanci,

– bodo zasadili oziroma usposobili večje nasade,
– zaokrožujejo že obstoječe nasade,
– izvajajo projekte, ki so sestavni del inicialnih razvojnih načrtov in programov.
V. O dodelitvi sredstev odloči Župan na
predlog posebne komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom Župana. Pri
dodeljevanju sredstev se bodo upoštevala
merila in kriteriji Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter ribištva v MOK. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne
vloge komisija pozove, da v roku 8 dni od
prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo
dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili
se zavrže.
VI. Prijava na razpis mora biti vložena
na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene
v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce
za posamezne namene javnega razpisa in
vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper oziroma na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper
ter na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne
občine Koper, Urad družbene dejavnosti in
razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-62-44)
ali pri Kmetijsko svetovalni službi v Kopru,
Ulica 15. maja št. 17.
VII. Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko:
– najkasneje do 29. 7. 2005 za ukrepe
pod točko C in D-2,
– za ostale ukrepe pa do 15. 9. 2005
na naslov Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10,
6000 Koper ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, pritličje
desno, in sicer v času uradnih ur.
VIII. O izidu razpisa bodo prosilci s sklepi obveščeni v roku 60 dni od dneva določenega za oddajo prijav. Sredstva bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.
Mestna občina Koper
Ob-18406/05
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
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pogrebne dejavnosti
1. Koncendent je Občina Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pogrebnih storitev na naslednjih pokopališčih:
v Veliki Polani, v Mali Polani in v Brezovici.
Za vsa pokopališča se izda ena koncesija.
Pogrebne storitve obsegajo:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
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– 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: 20%,
– cena storitev: 70%,
– 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 opravljanja
pogrebne dejavnosti«.
12. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od
te objave.
Javno odpiranje ponudb bo v roku 20
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 20 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-18413/05
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in programa prodaje
premoženja Občine Preddvor za leto 2005,
sprejetim z Odlokom o proračunu Občine
Preddvor za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/05) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
– parc. št. 798 k.o. Bela, 1. območje
kmetijskih zemljišč, površina 3.607 m², izklicna cena 3,022.666 SIT;
– parc. št. 1881 k.o. Tupaliče, 1. območje
kmetijskih zemljišč, površina 748 m², izklicna cena 868.428 SIT;
– parc. št. 866 k.o. Tupaliče, vzh. del. GV
(varovani gozd), zah. del. G (gozd), površina
4.471 m², izklicna cena 1,439.662 SIT;
– parc. št. 797/1 – del k.o. Tupaliče, W
(območje počitniških objektov), površina
50 m², izklicna cena 300.000 SIT;
– parc. št. 99/5 k.o. Kokra, Z (območje
stavbnih zemljišč razpršene gradnje), površina 80 m², izklicna cena 960.000 SIT.
2. Pogoji razpisa:
– na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe;
– v ponudbi je potrebna navedba nepremičnine z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno;
– predložitev potrdila o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe;
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– 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;
– če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, bo imel prednost
tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno
od izklicne;
– ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 20. 7.
2005 do 13. ure na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, z oznako »Javni razpis – ponudba za odkup zemljišča. Ne odpiraj!«.
3. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je
odstopil od nakupa.
Davek na promet nepremičnin oziroma
DDV, stroške overitve pogodbe in stroške
izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.
Odpiranje prispelih ponudb bo potekalo
v ponedeljek, 25. julija 2005, ob 12. uri, in
ne bo javno. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Preddvor.
Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
04/275-10-00, kontaktna oseba Marija Strle.
Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Občina Preddvor

Javne dražbe
Št. 012-1/05-114

Ob-18600/05

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnine
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
24. 6. 2005, Ob-17485/05, se 5. točka pravilno glasi:
Javna dražba se bo vršila v sejni sobi
Občine Kočevje – I. nadstropje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, 12. 7. 2005 ob 12. uri.
Občina Kočevje
Št. 4652-150/2003
Ob-18415/05
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih
in postopku za prodajo stanovanjskih hiš,
stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in drugih delov stavb (Uradne objave,
19/94), 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.
K4652-150/2003 z dne 12. 2. 2003 in z dne
16. 6. 2005 razpisuje
javno dražbo
ki bo v ponedeljek, 18. 7. 2005 ob 14. uri,
v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo naslednjih nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Koper:
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1. Nepremičnina, v naravi stara istrska
hiša na naslovu Kubed 29, ki stoji na parc.
št. 4123 k.o. Kubed, ki po katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih obsega stavbo v skupni izmeri 253 m2, koristna površina stavbe
znaša 47 m2. Izklicna cena znaša 3,799.408
SIT.
2. Nepremičnina, v naravi ruševina objekta v zaselku Mučenigi b.š., ki leži na parc.
št. 119/2 k.o. Topolovec, ki po katastrskih in
zemljiškoknjižnih podatkih obsega stavbišče v skupni izmeri 352 m2, koristna površina
objekta znaša 42 m2. Izklicna cena znaša
1,648.099 SIT.
3. Nepremičnina, v naravi dotrajan stanovanjski objekt na naslovu Koper, Dimnikarska
ulica b.š., ki stoji na parc. št. 1128/2, 1128/3
in 1129/1 vse k.o. Koper. Po katastrskih in
zemljiškoknjižnih podatkih parc. št. 1128/2
k.o. Koper obsega stanovanjsko stavbo v
skupni izmeri 47 m, parc. št. 1128/3 k.o. Koper obsega gospodarsko poslopje v skupni izmeri 12 m2 in dvorišče v skupni izmeri
11 m2, parc. št. 1129/1 k.o. Koper pa obsega
stanovanjsko stavbo v skupni izmeri 14 m2.
Izklicna cena znaša 12,760.947 SIT.
4. Nepremičnina, v naravi dotrajano gospodarsko poslopje na naslovu Koštabona
b.š., stoječa na parc. št. 2841 k.o. Koštabona, s pripradajočim stavbiščem v skupni izmeri 26 m2, za izklicno ceno 629.744 SIT.
Razpisni pogoji za prodajo nepremičnin
na javni dražbi so naslednji:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi.
5. 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.
6. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine v roku 5 delovnih dni.
11. Prodajalec si pridrži pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub
uspeli dražbi.
Izklicne cene so izračunane na dan 31. 5.
2005. Kupci nepremičnin plačajo 2% davek
na promet nepremičnin. Drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso
vključeni v ceno in jih poravna kupec.
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Nepremičnina pod točko 1. je obremenjena s služnostjo dostopa do parc. št. 4124
k.o. Kubed. Stanovanjska stavba s parc. št.
4123 k.o. Kubed in stanovanjska stavba s
parc. št. 349 k.o. Kubed, ki je v lasti ﬁzične
osebe, predstavljata funkcionalno celoto.
Do stanovanjske stavbe pod točko 3.
s parc. št. 1128/2 k.o. Koper je s parc. št.
1128/3 in 1129/1 k.o. Koper.
Nepremičnina pod točko 4. je zasedena.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 10.000 SIT.
Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti na
Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper – informacijska pisarna ali po telefonu
05/664-62-75, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-18481/05
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju, Jana
Husa 1a, Ljubljana, skladno s sklepom stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. St 97/2003 objavlja prodajo nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika na lokaciji Trg revolucije 23, Trbovlje: parc. št. 800/1
zelenica v izmeri 590 m2, 800/2 dvorišče v
izmeri 862 m2, 800/5 zelenica v izmeri 385 m2,
800/6 neplodno v izmeri 52 m2, 800/8 neplodno v izmeri 22 m2, 805/4 dvorišče v izmeri
36 m2, 805/5 gradbeni objekt v izmeri 267 m2,
204/1.S gradbeni objekt v izmeri 499 m2, 1090.
S stavba v izmeri 1.232 m2, 1276.S stanovanjska stavba v izmeri 39 m2, 1658.S stavba
317 m2 in dvorišče 55 m2 in 2954.S garaža v
izmeri 19 m2, vl. št. 1121, k.o. Trbovlje,
z javno dražbo,
ki bo dne 14. 7. 2005 ob 11. uri v sobi
307/a v tretjem nadstropju na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, za izklicno
ceno 70,000.000 SIT.
I. Prodaja se dovoljuje pod sledečimi prodajnimi pogoji:
1. Navedeno nepremično premoženje se
prodaja kot celota.
2. Udeleženec javne dražbe mora do
dneva dražbe položiti varščino v višini 10%
izklicne cene na poslovni račun stečajnega
dolžnika št.: 05100-8011696349, pri A banki
Vipa d.d., s pripisom varščina v zvezi z javno dražbo. Plačana varščina bo uspešnemu
dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa
vrnjena v 15 dneh po dnevu javne dražbe.
Varščina se ne obrestuje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe po svojem zakonitem zastopniku, ki se
mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra ter ﬁzične osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti pooblastilo za licitiranje.
4. Pred začetkom javne dražbe morajo
zainteresirani dražitelji stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa,
s katero se dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ali pri
notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavijo, da
ne obstojijo okoliščine iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 153. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
5. Uspešni dražitelj mora skleniti pisno
pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15
dni od dneva javne dražbe. Kupec si mora
sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma
odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o
nakupu nepremičnin v skladu z veljavnimi
predpisi.

6. Uspešni dražitelj mora plačati kupnino
v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev
od dneva sklenitve pisne pogodbe, ne glede na to, ali se kupnina plača naenkrat ali
v obrokih.
7. Če je rok plačila kupnine daljši od enega meseca od dneva sklenitve pisne pogodbe, je potrebno zavarovanje plačila z nedokumentirano in nepreklicno garancijo na
prvi poziv prvovrstne banke s sedežem v
Sloveniji, ki jo mora ponudnik izročiti stečajni
upraviteljici ob podpisu pogodbe.
8. Če uspešni dražitelj ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku ali če pri plačilnem roku, ki je
daljši od enega meseca, ne izroči bančne garancije na prvi poziv se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino obdrži prodajalec.
9. Nepremičnino se prodaja po načelu videno – kupljeno.
10. Kupljeno nepremičnino se kupcu izroči
v last in posest po plačilu celotne kupnine.
11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice nosi in plača kupec.
II. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 1,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana pet minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajna upraviteljica takoj.
Dodatne informacije in dogovori o možnosti ogleda nepremičnine dobite pri stečajni
upraviteljici Marji Oblak na tel. 031/854-563.
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju
Ljubljana

Razpisi delovnih
mest
Št. 402-03/2005
Ob-19008/05
Iz formalnih razlogov preklicujemo javni
natečaj Urada Vlade RS za narodnosti, št.
402-03/2005, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 54 dne 3. 6. 2005.
Urad Vlade RS za narodnosti
Št. 1416/05
Ob-18123/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
bibliotekar III.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom z 2 mesečnim poskusnim
delom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetni diplomirani bibliotekar;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
v sistemu COBISS;
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– znanje enega tujega jezika;
– licenca za delo v slovenskem kooperativnem knjižničnem sistemu in storitvah
– COBISS;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Kandidati morajo svoji vlogi z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na uradni
spletni strani ministrstva) z opisom delovnih
izkušenj, priložiti fotokopijo delovne knjižice
ali dokazilo, iz katerega je razvidno delovno
razmerje pri tujem delodajalcu (na primer
v institucijah EU), dokazilo o univerzitetni
izobrazbi, dokazilo o pridobljeni licenci za
delo v slovenskem kooperativnem knjižničnem sistemu in storitvah – COBISS ter
dokazila o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo "javni natečaj za zasedbo delovnih mest".
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba,
drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-66.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-18124/05
Občina Jesenice v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni
natečaj za mesto
pripravnika na Oddelku za okolje in
prostor, ki se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevana izobrazba: višja izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in
splošnih pogojev, določenih z zakonom,
morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5 točke. Potrdilo pod točko 4 izda Ministrstvo za pra-

vosodje, pod točko 5 pa krajevno pristojno
sodišče.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
zahtevano dokumentacijo v zaprti ovojnici z
oznako »javni natečaj za delovno mesto« v
roku 8 dni od objave na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60
dneh od objave javnega natečaja. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim
časom, ostalim kandidatom pa bo izdan
sklep o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a
delo na sedežu Občinske uprave občine
Jesenice, C. železarjev 6.
Dodatne informacije glede javnega natečaja se dobijo pri Slavki Brelih, direktorici
občinske uprave, tel. 04/58-69-232 (231).
Občina Jesenice
Št. 121
Ob-18125/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05)
načelnica Upravne enote Grosuplje, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji svetovalec v Oddelku za upravno
notranje zadeve in kmetijstvo za določen
čas, čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu in starševskem dopustu.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, na katerem se delo
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovno področje:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji s področja denacionalizacije in kmetijstva,
– samostojna priprava zahtevnih informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne, agronomske ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo o državljanstvu;
– fotokopijo zaključnega spričevala;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
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zenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo delovnega
razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja uradnice na
porodniškem dopustu in starševskem dopustu, s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom. Delovno mesto
je prosto z dnem 11. 8. 2005.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na delovnem mestu višji svetovalec, in sicer
dela in naloge višjega svetovalca III, v prostorih Upravne enote Grosuplje.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, v roku 8 dni
od dne objave v Uradnem listu RS oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od objave v Uradnem listu. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja uradnice
na porodniškem dopustu in starševskem
dopustu.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/781-09-10 ga. Urbas ali
01/781-09-45 ga. Pajer.
Upravna enota Grosuplje
Št. 42/2005
Ob-18262/05
Dom starejših občanov Preddvor, na
podlagi 34. člena Statuta doma in sklepa
sveta doma z dne 20. 6. 2005, razpisuje
delovno mesto
direktorja-ico doma.
Kandidati/tke za direktorja-ico doma morajo izpolnjevati poleg splošnih pogojev tudi
pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
Direktor-ica bo imenovan-a za obdobje
5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in vizijo svojega dela kandidati-tke pošljejo v
zaprtih kuvertah v 8 dneh, po objavi razpisa
na naslov: Dom starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorja-ice«.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 110-13/2005-1-213
Ob-18263/05
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 – uradno prečiščeno besedilo), načelnik Upravne enote Kočevje,
mag. Miloš Senčur, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo strokovnega upravnega izpita v
Upravni enoti Kočevje.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo upravne 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdila o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, v predhodni fazi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata. Kandidat, ki bo izbran, bo moral predložiti potrdila ustreznih
sodišč.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 8 mesecev, izven
sistemizacije, v prostorih Upravne enote
Kočevje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Kočevje, 1330
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, oziroma na
elektronski naslov: ue.kocevje@gov.si, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za
pripravnika – referenta«, in sicer v roku 8
dni od dneva te objave oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave
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 8 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Mira Šertelj, zaposlena v Upravni enoti Kočevje, tel. 893-83-26.
Upravna enota Kočevje

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdila o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, v predhodni fazi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata. Kandidat, ki bo izbran, bo moral predložiti potrdila ustreznih
sodišč.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev, izven
sistemizacije, v prostorih Upravne enote
Kočevje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Kočevje, 1330
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, oziroma na
elektronski naslov: ue.kocevje@gov.si, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za
pripravnika – svetovalca«, in sicer v roku
8 dni od dneva te objave oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidati, ki bodo poslali nepopolne prijave, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave
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 dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Mira Šertelj, zaposlena v Upravni enoti Kočevje, tel. 893-83-26.
Upravna enota Kočevje

Št. 110-12/2005-1-213
Ob-18264/05
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 – uradno prečiščeno besedilo), načelnik Upravne enote Kočevje,
mag. Miloš Senčur objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Upravni enoti Kočevje.

Su 13/05-2
Ob-18265/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj za
višjega pravosodnega svetovalca (2
prosti delovni mesti).
Uradnika bosta naloge opravljala v naslednjih nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III (1 prosto
delovno mesto),

– višji pravosodni svetovalec II (1 prosto
delovno mesto).
Naloge na obeh delovnih mestih se lahko opravljajo v nazivih višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in
višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
Višji pravosodni svetovalec III:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega tujega jezika.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Pogoji:
Višji pravosodni svetovalec II:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/23-25-196.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Št. 10102-03/2004
Ob-18266/05
Na podlagi 56., 58. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Občina Laško,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto:
pripravnik/ca za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v uradu župana – referatu za gospodarstvo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta so:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali kmetijske smeri,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Obravnavane bodo le
popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
se bo usposabljal na sedežu Občine Laško,
Mestna ulica 2, Laško.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od objave na naslov: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško s pripisom "Javni natečaj za pripravnika – ne
odpiraj". Kandidate bomo o izbiri obvestili
v 8 dneh po opravljenem natečajnem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 03/733-87-13,
pri Martini Časl.
Občina Laško
Št. 101-02-70/2005
Ob-18267/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/2005 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
oddelku za urejanje prostora in varstvo
okolja.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, prometne
smeri;
– aktivno obvladovanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju

več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj
pripravnika – ne odpiraj«, in sicer v roku
8 dni od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni
po izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se bo
usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/49-81-331.
Občina Krško
Št. 111-02/6-1/2005/0420-021 Ob-18268/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05),
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest v Carinski upravi
RS:
I. za nedoločen čas
na Generalnem carinskem uradu:
1. višji carinski svetovalec – inšpektor v Sektorju za informatiko, Oddelku za
tehnološko podporo; za izvajanje razvoja
in nadzora nad uporabo sodobnih tehnoloških rešitev, strojne opreme, sistemskih,
sporočilnih in mrežnih sistemov, elektronske
izmenjave podatkov ter varnosti sistemov
in podatkov. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji carinski svetovalec II in I
– inšpektor. Javni uslužbenec bo opravljal
naloge v nazivu višji carinski svetovalec II
– inšpektor.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj (oziroma 4 leta za univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem).
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi,
– državni izpit iz javne uprave,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
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2. svetovalec v Sektorju za tarifo, vrednost in poreklo, Laboratoriju; za izdelovanje
analiz, strokovnih mnenj o uvrščanju blaga
v carinsko tarifo in izdajanje zavezujočih informacij. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, II, I. Javni uslužbenec
bo opravljal naloge v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(oziroma 5 mesecev za univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem).
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
II. za določen čas
3. pripravnik – svetovalec v Sektorju za
tarifo, vrednost in poreklo, Laboratoriju.
Pripravnik se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela delovnega mesta in
za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
naravoslovne smeri.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
23/05) lahko za oba delovna mesta, in sicer
pod zap. št. 1 in 2 kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit
iz javne uprave), pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje določene v 39. členu Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 56/99 in 57/04).
Z izbranima kandidatoma za delovna
mesta pod zap. št. 1 in 2 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ter poskusnim delom
v trajanju 5 mesecev.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto pod zap. št. 3 bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10
mesečnega pripravništva.
Prednost pri izbiri za delovno mesto pod
zap. št. 1 imajo kandidati z univerzitetno izobrazbo Fakultete za organizacijske vede
Kranj – računalniške smeri ali Fakultete za
računalništvo in informatiko in z izkušnjami
pri vodenju zahtevnejših projektov s področja varnosti IS, spletnih tehnologij, digitalnih certiﬁkatov, računalniških komunikacij in
omrežnih servisov ter s področja revizije IS,
varnostne arhitekture, projektiranja in programiranja IS. Pri izbiri za delovno mesto
pod zap. št. 2 in 3 pa kandidati z univerzitetno izobrazbo kemijske, biotehniške (živilske) ali farmacevtske smeri.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti. Navedeni potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno.
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Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne bo
priloženih dokazil o izpolnjevanju navedenih
pogojev, kratkega življenjepisa ter opisa dosedanjih delovnih izkušenj ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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: Carinska uprava
RS, Generalni carinski urad, Šmartinska c.
55, 1523 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Nino Šoba, tel.
01/478-38-12.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Su 010602/2005-3
Ob-18269/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika) – eno delovno mesto za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba (V) ali srednja strokovna izobrazba administrativne ali družboslovne smeri,
– najmanj šest let in osem mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv, sicer se
imenovanje v naziv razveljavi.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopijo diplome oziroma zaključnega izpita),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa
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bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Ob-18360/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Piran, objavlja v skladu s 58. členom in
drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št.
35/2005, prečiščeno besedilo) javni natečaj
za delovno mesto
pripravnika, z namenom usposabljanja
za opravo strokovnega upravnega izpita.
Zahtevani pogoji:
– srednja izobrazba ekonomske smeri ali
gimnazije,
– znanje slovenskega jezika,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za
pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (8 mesecev), s polnim delovnim
časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala
114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, po pošti na naslov RS,
Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a,
6320 Portorož, ali po elektronski pošti na
ue.piran@gov.si.

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/671-04-04 (Martina Jurcan).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Ob-18361/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Piran, objavlja v skladu s 58. členom in
2. odstavkom 70. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 35/05, prečiščeno besedilo) javni natečaj za delovno
mesto
pripravnika, z namenom usposabljanja
za opravo državnega izpita iz javne
uprave.
Zahtevani pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– znanje slovenskega jezika,
– višja raven znanja italijanskega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavni
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (10 mesecev), s polnim delovnim
časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala
114 a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja, po pošti na naslov RS,
Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a,
6320 Portorož, ali po elektronski poti na
ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Martina Jurcan).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Št. 112-19/2005/1-0023048 Ob-18362/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02-ZDT-B, 70/02-ZDSS-1 in 23/05-ZJUA) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
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višji svetovalec v direktoratu za letalstvo (šifra delovnega mesta 83).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, upravne, prometne,
tehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Kandidat mora imeti dovoljenje za dostop
do podatkov stopnje »tajno« oziroma mora
ob prijavi na prosto delovno mesto podati
soglasje k preverjanju za izdajo dovoljenja
za dostop do podatkov stopnje »tajno«.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto, kot to določa prva alineja
59. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne
12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve).
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;

– fotokopijo dovoljenja za dostop do podatkov stopnje »tajno« oziroma pisno soglasje k preverjanju za izdajo dovoljenja;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na naslednjih področjih: letalstvo,
mednarodne zadeve, javna varnost in kriminalistika.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-19/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 110-46/2005
Ob-18363/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) minister za javno upravo objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega pripravniškega mesta
za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo
in se bo usposabljala za opravo državnega
izpita iz javne uprave:
pripravnik v Ministrstvu za javno upravo, Sekretariatu, Službi za organizacijsko
kadrovske in pravne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri (zaželjena smer s področja kadrovskega managementa);
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– pasivno znanje enega svetovnega jezika (zaželjeno znanje angleškega jezika);
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji:
– poznavanje in uporaba pisarniških orodij (MS Ofﬁce);
– poznavanje in uporaba orodij za uporabo svetovnega spleta, vključno z elektronsko pošto.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopije morebitnih potrdil o znanju
za delo z osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava 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 pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo, Gregorčičeva 25a v Ljubljani.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto pripravniško
mesto, številka 110-46/2005" na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat,
Služba za organizacijsko kadrovske in pravne zadeve, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O
izbiri kandidata 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 trajanja pripravniške dobe (10 mesecev) s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Tadeja Maček, zaposlena v Sekretariatu Ministrstva za javno
upravo, Ljubljana, tel. 01/478-16-48.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 111-62/05-0515
Ob-18365/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01,
59/02 in 82/04):
1 mesto kandidata za izvolitev za sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.
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Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic,
– aktivno znanje angleškega in francoskega jezika ali vsaj enega od navedenih
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1-2005-230
Ob-18387/05
Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah na
podlagi sklepa 5. redne seje Sveta zavoda z
dne 21. 6. 2005 in 41. člena Statuta zavoda
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Šmarje pri Jelšah.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
od tega 3 leta na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih;
– da je državljan RS;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program del in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15
dneh po objavi na naslov: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240
Šmarje pri Jelšah, z oznako: »prijava na
razpis – ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Razpisna komisija ZD Šmarje pri Jelšah
Št. 99
Ob-18388/05
Upravna enota Trebnje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve – za določen čas do 31. 12.
2005 na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Naloge:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
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– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
V naziv se lahko imenuje posameznik, ki
nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v
naziv razveljavi.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka
ter
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen
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.
Pisni izjavi, navedeni v predzadnji in zadnji alinei, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata. Izbrani kandidat mora predložiti
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni
v kazenskem postopku pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas, in sicer do 31. 12.
2005 s polnim delovnim časom.
Vsi izrazi, ki so v internem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za moške in ženske.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »za interni natečaj« na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, oziroma
na elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si, v
roku 8 dni od dneva objave. Nepopolnih vlog
ne bomo upoštevali.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 07/348-22-59 (Anka Rokavec).
Upravna enota Trebnje
Ob-18395/05
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana objavlja javni razpis za dva kandidata
za mlade raziskovalce:
– enega kandidata za raziskovalno področje kazenskega prava,
– enega kandidata za raziskovalno področje kriminologije.
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati pogoje v skladu s Pravilnikom o usposabljanju
in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 12/05,
49/05):
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
(univ. dipl. pravnik, univ. dipl. ekonomist);
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez ﬁnančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že opravil študijski program za pridobitev magisterija, je
starost mladega raziskovalca lahko 30 let.
Usposabljanje mladega raziskovalca se
bo začelo 1. 10. 2005, oziroma 1. 11. 2005
z delovnim razmerjem za določen čas do
konca usposabljanja do doktorata.
Mlada raziskovalca naj bi svoje raziskovalno delo dolgoročno usmerila na področje
mednarodnega in evropskega (gospodarskega) kazenskega prava ter ekonomske in
ﬁnančne kriminalitete.
Kandidati naj pošljejo prijave s svojimi
podatki, dokazili in kratkim življenjepisom z
navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj,
bibliograﬁjo in opisom dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu ter kopijo svoje
izbrane bibliografske enote v roku 8 dni po
objavi tega razpisa na naslov: Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana s pripisom na kuverti: »za javni razpis za mladega
raziskovalca«. Obvestila o javnem razpisu
lahko kandidati dobijo pri Mariji Milenković,
tel. 01/420-32-42.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor, o izboru pa bodo vsi kandidati obveščeni v 30 dneh po koncu roka za prijavo
na razpis.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Št. 101-02-0002/2005-10
Ob-18399/05
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
pripravnika, višji svetovalec za odnose z javnostmi.
Občina Šoštanj razpisuje prosto delovno
mesto pripravnika na delovnem mestu višji
svetovalec za odnose z javnostmi. Delo se
bo opravljalo pretežno na sedežu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, v manjši
meri pa tudi na terenu na področju Občine
Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v drugem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v nazivu 4., 5. oziroma 6. stopnje (višji
svetovalec I, višji svetovalec II, višji svetovalec III).
Zahtevani pogoji za delovno mesto so:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, neobsojenost, nekaznovanost),
– univerzitetna izobrazba, smer novinarstvo (VII. stopnja izobrazbe).
Prijava na javni natečaj naj obvezno vsebuje kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi,
dokument, iz katerega bo razvidno, da ste
državljan Republike Slovenije. Od izbranega
kandidata se bo naknadno zahtevalo potrdilo o neobsojenosti in potrdilo o nekaznovanosti.
Vsa potrdila so lahko fotokopije, ki pa so
jih prijavljeni dolžni pokazati v originalu na
zahtevo natečajne komisije.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas desetih mesecev s polnim delovnim časom – z možnostjo podaljšanja za
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nedoločen čas. Po opravljenem pripravništvu izbrani kandidat opravi državni izpit iz
javne uprave.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili pošljite najkasneje do ponedeljka,
11. julija 2005, na naš naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj. Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po koncu javnega natečaja.
Za dodatne informacije se obrnite na Mirjam Povh po tel. 03/898-43-12 ali po elektronski pošti: mirjam.povh@sostanj.si.
Občina Šoštanj
Št. 110-49/2005
Ob-18404/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) minister za javno upravo objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega pripravniškega mesta
za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo
in se bo usposabljala za opravo državnega
izpita iz javne uprave:
pripravnik v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za organizacijo in kadre.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopije morebitnih potrdil o znanju
za delo z osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava 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 pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15,
Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
"za javni natečaj za prosto pripravniško mesto, številka 110-49/2005« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za
organizacijsko kadrovske in pravne zadeve,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. O izbiri kandidata 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 trajanja pripravniške dobe (10 mesecev) s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Neda Golobič, zaposlena v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za organizacijo in kadre, Ljubljana, tel.
01/478-16-60.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 131/05
Ob-18405/05
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih, 20. člena Statuta ZD Zagorje in
11. člena KP za zdravnike in zobozdravnike
objavljamo prosto delovno mesto
zdravnika specialista interne medicine za delo v specialistični ambulanti za
pljučne bolezni in alergologijo
s polnim delovnim časom za določen čas
od 20. 7. 2005 do 19. 7. 2007 in 4-mesečno
poskusno dobo.
Pogoji:
– zdravnik s specialističnim izpitom iz interne medicine in podiplomskim študijem iz
pulmologije in alergologije,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 84/2005
Ob-18416/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
vodje na oddelku za pravosodno
upravo, pod šifro 124 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje Republike
Slovenije.
Prosto delovno mesto vodje službe je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar, sekretar. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati
naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
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– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje oddelka za pravosodno upravo;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– neposredna pomoči vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 124.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 84/2005
Ob-18417/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
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vodja službe v Sekretariatu, Službi za
informatiko, pod šifro 17 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto vodje službe je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar, sekretar. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba organizacijske ali računalniške smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v
kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje službe,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– neposredna pomoč generalnemu sekretarju pri vodenju strokovnih nalog na delu
strokovnega področja,
– neposredna pomoč pri zagotavljanju
razvoja organizacije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
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kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 17.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010603/05
Ob-18419/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22.
in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno sodišče v
Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 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 šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaredi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti

pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 280/05
Ob-18420/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovenska kinoteka (Ur. l.
RS, št. 117/03 in 29/04) minister za kulturo
objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Slovenska kinoteka.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti Kinoteke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela Kinoteke,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem več
tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje
petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– direktor Slovenske kinoteke« v 21 dneh
po objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
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Št. 281/05
Ob-18421/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 10. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne
dediščine (Ur. l. RS, št. 110/03) minister za
kulturo objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih položajih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih. Kot dokazilo o doseženi
izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 15 dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
- direktor JZ za varstvo kulturne dediščine« v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
št. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1102-16/2005/1
Ob-18426/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za proizvodne in storitvene statistike, v Oddelku
za statistiko zunanje trgovine.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovne izkušnje se štejejo delovne
izkušnje pridobljene v delovnem razmerju
na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe
ter delovne izkušnje pridobljene z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem
poklicu, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi...), iz katerega je razvidna delovna doba
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Delo bo opravljal v Sektorju za proizvodne in storitvene statistike, v Oddelku za
statistiko zunanje trgovine.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-16/2005.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access;
– s poznavanjem področja zunanje trgovine;
– s poznavanjem evropskega statističnega sistema;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
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– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Alenki Škafar na tel. 24-15-134.
Vlada Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-18428/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
23/05), objavlja Mestna občina Maribor javni
natečaj za prosti uradniški delovni mesti v
mestni upravi:
svetovalec – za splošne in pravne zadeve v Oddelku za splošne in pravne
zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Delo se bo oprav-

Stran

5026 /

Št.

62 / 1. 7. 2005

ljalo na sedežu Mestne občine Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Ob-18429/05
Na podlagi določil 30. člena Družbene
pogodbe družbe Termoelektrarne Toplarne
Ljubljana, d.o.o., nadzorni svet družbe objavlja javni razpis za
direktorja družbe Termoelektrarne
Toplarne Ljubljana, d.o.o.
Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev morajo kandidati za zasedbo
delovnega mesta direktorja izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– pet let delovne dobe, od tega najmanj
tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
(VII. stopnja),
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo predložiti tudi pisni
predlog programa dela ter vizijo in strategijo
razvoja družbe (na največ štirih straneh).
Direktorja imenuje nadzorni svet družbe
za dobo 5 let, in je lahko ponovno imenovan
brez omejitve. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje.
Pisne prijave z dokazili je treba poslati s
priporočeno poštno pošiljko do 18. 7. 2005
na naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
s pripisom (Za razpis – Ne odpiraj, za nadzorni svet TE-TOL – javni razpis za mesto
direktorja).
K vlogi je treba obvezno predložiti:
– življenjepis,
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanju,
– certiﬁkat o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika,
– pisni predlog programa dela ter vizijo in
strategijo razvoja družbe.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 325/2005
Ob-18430/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega svetovalca v Razvojnem
sektorju za otroka, mladino in družino v
Direktoratu za družino.
Za delovno mesto višjega svetovalca se
naloge opravljajo v nazivu višji svetovalec
III, II, I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne smeri,
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– 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno
izobrazbo in magisterij oziroma doktorat oziroma zaključen specialistični študij,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku enega leta od
imenovanja).
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 ter navedba kandidata/-ke, zakaj
dokazila ni predložil,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti ter navedba
kandidata/-ke, zakaj dokazila ni predložil.
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, z oznako »prijava na delovno mesto direktorja urada«.
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 tel.
478-33-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 325/2005
Ob-18432/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
višjega referenta v Sektorju za
starševsko varstvo, ﬁnance in analize v
Direktoratu za družino.
Za delovno mesto višjega referenta se
naloge opravljajo v nazivu višji referent II in
višji referent I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji referent II.
Pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit (kandidat/-ka ga
lahko opravi v roku enega leta od imenovanja).
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 ter navedba kandidata/-ke, zakaj
dokazila ni predložil,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti ter navedba
kandidata/-ke, zakaj dokazila ni predložil.
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, z oznako »prijava na delovno mesto direktorja urada«.
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 tel.
478-33-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-18437/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 35/05 – UPB1) Občina Trbovlje objavlja
javni natečaj za zaposlitev
občinskega redarja v Oddelku za
okolje in prostor.
Za delovno mesto občinski redar je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih občinski redar III, občinski redar II in občinski
redar I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
opravljal/-a v nazivu občinski redar III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke:
– 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:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo delovne izkušnje in znanja s področja občinskega redarstva, opravljen vozniški izpit B kategorije in kandidati, ki imajo
osnovna znanja s področja računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo zaključnega spričevala (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu oziroma o oprav-
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ljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/-ke, v kateri izjavlja, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja Ministrstvo za
pravosodje in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku, ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev se pošljejo na naslov: Občina Trbovlje, Oddelek za splošne zadeve, Mestni trg 4, Trbovlje, s pripisom: javni natečaj
»občinski redar«. Rok za vložitev prijave je
8 dni od objave.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdana upravna
odločba o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan na
tel. 03/56-34-477, v času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Št. 181-9/2005-1
Ob-18459/05
Skladno z 58., 59. členom, 2. točko prvega odstavka 68. člena in drugim odstavkom
69. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar
(m/ž) za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke (predvidoma do 31. 7. 2006 oziroma do vrnitve na
delo, po vrnitvi uslužbenke v domovino).
3. Pogoji za opravljanje dela: Univerzitetna izobrazba, ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri, 7 let delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v 3. točki k
prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne
knjižice, ter k 4. točki fotokopijo potrdila o
izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na
osnovni ravni (300 ur učenja).
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za podsekretarja, šifra DM 1016«.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.

8. Oseba, ki daje informacije: Tanja Kurnik, tel. 30-83-187, vsak delavnik med 9. in
11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 181-8/2005-1
Ob-18460/05
Skladno z 58., 59. členom, 2. točko prvega odstavka 68. člena in drugim odstavkom
69. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: svetovalec
(m/ž) za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, na porodniškem dopustu.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali
družboslovne smeri, 3 leta in 8 mesecev
delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za pogoje navedene v 3. točki k prijavi priložiti fotokopijo
diplome in delovne knjižice, ter k 4. točki
fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali
nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur
učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za svetovalca, šifra DM 1060«.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Dražen Levojević, tel. 30-83-145, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 181-7/2005-1
Ob-18461/05
Skladno z 58., 59. členom, 2. točko prvega odstavka 68. člena in drugim odstavkom
69. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: svetovalec
(m/ž) za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, na porodniškem dopustu.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
tehnične smeri, 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za pogoje navedene v 3. točki k prijavi priložiti fotokopijo
diplome in delovne knjižice, ter k 4. točki
fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali
nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur
učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
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6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za svetovalca, šifra DM 1052«.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Jana Trošt,
tel. 478-37-49 vsak delavnik med 9. in 11.
uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 181-10/2005-1
Ob-18462/05
Skladno z 58., 59. členom, 2. točko prvega odstavka 68. člena in drugim odstavkom
69. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: višji svetovalec (m/ž) za določen čas, za nadomeščanje
začasno odsotne javne uslužbenke, na porodniškem dopustu.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj
visoka strokovna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri, 5 let delovnih izkušenj.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo za pogoje navedene v 3. točki k prijavi priložiti fotokopijo
diplome in delovne knjižice, ter k 4. točki
fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali
nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur
učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo
na naslov naveden v 1. točki, s pripisom
»javni natečaj za višjega svetovalca, šifra
DM 1017«.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Tanja Kurnik, tel. 30-83-187 vsak delavnik med 9. in
11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-18463/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2-70/04 in 23/05) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
– št. 2117 – podsekretar (m/ž) (za
opravljanje najzahtevnejših nalog na področju razvoja šolstva) v Uradu za razvoj
šolstva, št. 122-26/2005.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
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– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, organizacije ali pedagoške smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike delovnega
področja, odprtih dilem in konceptualnih
vprašanj s področja dela Urada za razvoj
šolstva.
– št. 2166 – podsekretar (m/ž) – (za
urejanje premoženjsko-pravnih zadev) v
Službi za investicije, št. 122-27/2005.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
– št. 2034 – podsekretar (m/ž) (za oblikovanje sistemskih rešitev) v Službi za informatiko, št. 122-28/2005.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem naravoslovne, organizacijske ali
tehnične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje,
ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).
Za objavljena delovna mesta bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske
zadeve ("za javni natečaj, del. m… št…."),
Kotnikova 38, Ljubljana ali na elektronski
naslov jozica.papez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. V vlogah naj se kandidati sklicujejo na številko in naziv razpisanega delovnega mesta.
Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Vloge, ki ne
bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela oziroma razgovorov s kandidati.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11 ure, na
tel. 01/478-43-95, Jožica Papež.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-41-2005-1
Ob-18483/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
podsekretar/-ka v Kontrolni enoti.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu podsekretar/-ka in sekretar/-ka.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri ali visoka strokovna izobrazba s
specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnih razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– poznavanje zakonodaje s področja državnih pomoči in javnih ﬁnanc,
– poznavanje ﬁnančnega managementa,
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– dokazilo o znanju angleškega jezika.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora
z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni po imenovanju.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-40/2005-1
Ob-18484/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednji prosti uradniški delovni mesti:
1. podsekretar/-ka – inženir gradbeništva v Kontrolni enoti. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
podsekretar/-ka in sekretar/-ka.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
ekonomske ali visoka strokovna izobrazba
s specializacijo ali magisterijem gradbene
ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Želeno znanje:
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z večletnimi delovnimi izkušnjami s področja koriščenja evropskih virov ter znanji
in izkušnjami s področja vodenja investicijskih projektov.
2. podsekretar/-ka – ﬁnančni kontrolor v Kontrolni enoti. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
podsekretar/-ka in sekretar/-ka.
Kandidati morajo za zasedbo delovnega
mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
– 7 let delovnih izkušenj.
Želeni znanji:
– znanje angleškega jezika,
– revizija.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z večletnimi delovnimi izkušnjami s
področja revidiranja in koriščenja evropskih
virov ter znanji in izkušnjami s področja projektnega vodenja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnih razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bosta opravljala na
sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee,
– dokazilo o znanju angleškega jezika,
– certiﬁkat iz revizijske stroke,
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc in na podlagi pogovora
z njimi.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8
dneh po objavi javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-18485/05
Na podlagi 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
23/05) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna
1, Radeče objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
pripravnika za usposabljanje za delo
na delovnem mestu svetovalec za gospodarstvo.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
K prijavi z življenjepisom morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Kandidat bo opravljal delo na delovnem
mestu, ki se opravlja v uradniškem nazivu
svetovalec III.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče s pripisom «Javni natečajpripravnik«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije na tel 03/568-08-05
(Marica Jurkovšek).
Občina Radeče
Št. 103-01/05-1
Ob-18486/05
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Občinskem svetu občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, razpisuje na podlagi 6. člena Odloka o
organiziranju javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec in 16. in 17. člena Statuta
javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., delovno mesto
direktorja/-ice javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Poleg splošnih in zakonskih pogojev,
morajo kandidati/-ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba VII. stopnje zahtevnosti tehničnegradbene ali strojne, pravne ali ekonomske
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih, ki potrjujejo, da ima oseba
potrebne strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– znanje vsaj enega tujega jezika, ki se
uporablja v državah EU.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo štirih let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Direktorja/-ico javnega podjetja imenuje
in razrešuje ustanovitelj podjetja.
Kot obvezno prilogo k prijavi morajo kandidati/-ke priložiti pisni program razvoja dejavnosti in delovanja javnega podjetja za
mandatno obdobje.
Kandidati/-ke pošljejo svoje prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter programom razvoja v 15 dneh po objavi,
na naslov: Občina Logatec, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – razpis za imenovanje
direktorja Komunalnega podjetja«.
K vlogi je treba priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice,
– program razvoja dejavnosti in delovanja javnega podjetja za mandatno obdobje,
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– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku,
– izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a kot
član uprave podjetja, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojen na
plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99), in sicer za obdobje
dveh let po pravnomočnosti sodbe,
– izjavo kandidata/-ke, da mu/ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica.
Znanje tujega jezika kandidati/-ke izkažejo z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače,
kar pojasnijo v razgovoru s komisijo.
Prijavljeni kandidati/-ke iz držav članic
EU morajo k vlogi priložiti potrdilo Filozofske fakultete iz znanja slovenskega jezika
na visoki ravni.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e v 8 dneh od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Občina Logatec
Št. 181-00-35/2004-2
Ob-18556/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo), objavljamo javni natečaj za zaposlitev v Sekretariatu generalnega
sekretarja:
namestnik generalnega sekretarja
(m/ž).
Delovno mesto namestnik generalnega
sekretarja je uradniško delovno mesto. Delo
na tem delovnem mestu se izvaja v nazivu
sekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 46/02), pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih in posebnih pogojev določenih
z Zakonom o obrambi, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: univerzitetna ali
visoka strokovna s specializacijo ali visoka
strokovna z magisterijem.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 8
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
“strogo tajno”.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– nadomeščanje generalnega sekretarja,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopija 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),
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– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Ministrstva za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana. Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno razmerje
sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja.
Pisne prijave o izpolnjevanju natečajnih
pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za obrambo, Služba za
organizacijo in kadre, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana. Nepopolne prijave ne
bodo obravnavane.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predloženih dokazil k prijavi, opravljenega
razgovora s kandidati ter preverjanjem kandidatovega znanja.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 01/471-22-00.
Ministrstvo za obrambo
Št. 406-06/2005
Ob-18558/05
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, 2/04, 23/05 in
35/05 – UPB1), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni urad Postojna.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni urad Postojna, Kolodvorska
cesta 5a, Postojna.
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Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava RS
Št. 17/05-1
Ob-18559/05
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana razpisuje delovno
mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a, kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, še
naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
in ustrezne vodstvene izkušnje.
Zaželjeno je, da kandidat/ka predloži
program dela.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
štiriletni mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana,
Celovška cesta 4, Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v
30 dneh po objavi razpisa.
SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana
Št. 1101-11/2005
Ob-18724/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT in 2/04 – ZDSS), minister dr. Jure
Zupan objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
podsekretar v kabinetu ministra.
Podsekretar v Kabinetu ministra je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne
naloge opravljal v nazivu podsekretar za
nedoločen čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem
pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– obvladovanje osnov računalništva;

– komunikacijske veščine;
– zaželeno poznavanje delovanja državne uprave.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. 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 nedoločen čas.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
478-47-08.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Su 11/2005
Ob-18727/05
Na podlagi 6. odstavka 57. člena in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) objavljamo javni natečaj za prosto delovno mesto
strokovnega sodelavca/ke.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, gospodarski oddelek.
2. Kraj opravljanja dela: Slovenska 41,
Ljubljana, ali Mala ulica 3, Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Naziv, v katerem se bo opravljalo delo:
višji pravosodni svetovalec I, II ali III.
5. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas – nadomeščanje delavke na bolniškem in kasneje na porodniškem dopustu
(3-mesečno poskusno delo).
6. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– državljanstvo RS;
– 2 leti delovne dobe oziroma več, če je
izbrani kandidat že imenovan v naziv;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
7. Potrebna dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS;
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niste bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ali izjava o tem dejstvu, potrdilo pa
predloži izbrani kandidat;
– potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izda
ga krajevno pristojno sodišče), ali izjava o
tem dejstvu, potrdilo pa predloži izbrani kandidat.
8. Kratek opis dela:
– poročanje na sejah senatov;
– izdelovanje osnutkov sodnih odločb;
– opravljanje nalog po odredbi vodje
službe za informatiko;
– opravljanje službe dežurnega strokovnega sodelavca;
– drugo delo po odredbi sodnika ali predstojnika pravosodnega organa.
9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev je
treba poslati v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega sodišča v Ljubljani; o izbiri
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh.
10. Oseba za dodatne informacije Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
11. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Višje sodišče v Ljubljani

Druge objave
Ob-18576/05
Popravek
Poziv prijaviteljem za donacijo Phare 2003
Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003,
Donacijska shema za pripravo projektnih
predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem
območju, SI.2003/004-938-22, naročnika
BBJ Consult d.d., objavljen v Uradnem listu
RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17628/05,
pod rubriko Druge objave, bi moral biti pravilno objavljen pod rubriko Javni razpisi.
Uredništvo
Ob-18551/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,

javni sklad" (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura razpisuje
soﬁnanciranje izobraževanja tujih
državljanov na gimnazijskem programu
mednarodne mature v Sloveniji v
šolskem letu 2005/2006
1. Predmet razpisa na poziv: predmet
razpisa na poziv je soﬁnanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja 9 tujih državljanov na javno veljavnem
gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v šolskem letu
2005/2006.
2. Pogoji razpisa na poziv
Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvaja program mednarodne mature v
šolskem letu 2005/2006,
b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji
letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki
so v Slovenijo prišli izključno z namenom
izobraževanja po programu mednarodne
mature,
c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh,
d) tuji državljani niso na izobraževanju v
Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav,
e) prijavi samo tiste tuje državljane, katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega
ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma
niso diplomatski ali konzularni predstavniki
tujih držav v Sloveniji.
Institucija odda prijavo za posamezno
generacijo tujih državljanov, vpisanih v isti
letnik.
Prijava na razpis mora vsebovati s strani
institucije v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport k višini šolnine, potrdilo o
višini stroškov bivanja v dijaškem domu)
na osebo,
– fotokopijo potnega lista posameznega
tujega državljana, za katerega soﬁnanciranje se prijavlja,
– potrdilo o odličnem šolskem uspehu v
drugem letniku gimnazije za posameznega
tujega državljana, za katerega soﬁnanciranje se prijavlja,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega
bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v
Sloveniji,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da se strinja, da ga institucija prijavi za soﬁnanciranje po tem razpisu,
– fotokopije dokazil o drugih virih sredstev soﬁnanciranja programa s strani drugih
pravnih oseb.
K prijavi na ta razpis sta neposredno pozvani Gimnazija Bežigrad v Ljubljani in II.
gimnazija Maribor v Mariboru.
3. Trajanje in obveznosti iz soﬁnanciranja: soﬁnanciranje za tuje državljane, ki
so v šolskem letu 2005/2006 vpisani v prvi
letnik gimnazijskega programa mednarodne mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja
eno šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan
napreduje v višji letnik, se izvrševanje soﬁnanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem
letu, vendar le do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem
šolskem letu.
4. Sredstva
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Najvišji zgornji znesek odobrenega letnega soﬁnanciranja za posameznega tujega
študenta za eno šolsko leto po tem razpisu
je 70% stroškov šolnine in celotni stroški
bivanja v dijaškem domu. Stroški nastanitve izven dijaškega doma niso predmet soﬁnanciranja.
Sredstva se porazdelijo med obe instituciji, če izpolnjujeta razpisne pogoje, v enakem deležu za posameznega v prijavnici
navedenega in vpisanega tujega državljana
na program mednarodne mature glede na
dejanske stroške šolnine in nastanitve v dijaškem domu.
Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o
soﬁnanciranju neposredno instituciji.
5. Rok in način oddaje prijav
Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do
30. septembra 2005 po pošti na naslov Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 13. razpis).
Razpisno dokumentacijo bosta instituciji
prejeli po pošti v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Dodatne informacije
so na voljo v času uradnih ur od ponedeljka
do petka med 12. in 15. uro na sedežu Ad
future osebno ali po telefonu ter po elektronski pošti.
6. Druga določila: za izvedbo razpisnega
postopka se smiselno uporabljajo Pravila o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove
Ad future (Ur. l. RS, št. 99/04), ki so na voljo
na sedežu in na spletni strani Ad future.
Ad futura
Ob-18384/05
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi določil
71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 20/04), 14. in 15. člena Statuta Zavoda
(Ur. l. RS, št. 87/01 in 1/02) ter Pravilnika
o volitvah in imenovanju članov v organe
upravljanja Zavoda z dne 6. 7. 1993 s spremembami in dopolnitvami z dne 15. 3. 2001
in 23. 6. 2005
obvešča
Predstavnike delodajalcev:
– Gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organizirana za območje države,
– Vlado Republike Slovenije.
Predstavnike zavarovancev:
– zainteresirane sindikate, reprezentativne za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva,
organizirane za območje države,
– organizacije upokojencev, organizirane
za območje države,
– invalidske organizacije, organizirane
za območje države,
da je skupščina Zavoda na seji dne
23. 6. 2005 sprejela Sklep o razpisu volitev
članov skupščine in članov območnih svetov
Zavoda.
Volitve predstavnikov delodajalcev in
zavarovancev v Skupščino Zavoda bodo
5. oktobra 2005.
Skladno z določbami Statuta Zavoda in
Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v
organe upravljanja Zavoda volijo:
1. šestnajst članov – predstavnikov delodajalcev volijo organizacije in delodajalci,
organizirani v gospodarski zbornici in drugih
združenjih delodajalcev, ki so organizirani
za območje države;
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2. štiri člane – predstavnike delodajalcev
za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – imenuje Vlada Republike
Slovenije;
3. petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev – volijo zainteresirani sindikati, reprezentativni za območje države,
glede na število svojih članov;
4. enega člana – predstavnika kmetov,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in
glavni poklic – volijo organizacije s področja
kmetijstva, ki so organizirane za območje
države;
5. sedem članov – predstavnikov upokojencev – volijo organizacije upokojencev, ki
so organizirane za območje države;
6. dva predstavnika invalidov volijo invalidske organizacije, ki so organizirane za
območje države.
Hkrati z volitvami članov skupščine bodo
izvedene tudi volitve članov območnih svetov ustanovljenih na območjih posameznih
območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Posamezni območni
svet ima sedem članov, od katerih se trije
člani izvolijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani v volilnem
telesu predstavnikov zavarovancev (dva
predstavnika aktivnih zavarovancev, eden
predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov).
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
poziva
I. Gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organiziranih za območje države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili 24.
člena Zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS,
št. 44/92) izvolijo predstavnike v volilno telo
za volitve članov skupščine Zavoda – predstavnikov delodajalcev ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča)
izvoljenih v volilno telo, skupaj z dokazilom
o vpisu v register, pravili zbornice oziroma združenja in podatki o številu delavcev,
predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje
30 dni pred dnevom glasovanja – do 5. 9.
2005;
– skladno s svojimi pravili, določijo kandidate za šestnajst članov skupščine Zavoda – predstavnikov delodajalcev ter seznam kandidatov, skupaj s pravili, osebnimi
podatki (ime in priimek, naslov bivališča)
in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji
Zavoda najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 5. 9. 2005.
– Vlado Republike Slovenije, da imenuje
štiri člane – predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb
– v skupščino Zavoda ter seznam članov
z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predloži volilni
komisiji Zavoda najkasneje do dne glasovanja – 5. 10. 2005.
II. Reprezentativne sindikate za območje
države, da:
– skladno s svojimi pravili in določili tretjega in četrtega odstavka 26. člena Zakona
o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 44/92), izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve
članov skupščine Zavoda – predstavnikov
aktivnih zavarovancev, ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča)
izvoljenih v volilno telo, skupaj z odločbo o
reprezentativnosti sindikata, pravili in podatkih o številu članov, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred dnevom
glasovanja – do 5. 9. 2005;
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– na podlagi lastnih pravil, določijo kandidate za petnajst članov skupščine Zavoda ter seznam kandidatov skupaj s pravili,
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov
bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30 dni pred
dnem glasovanja – do 5. 9. 2005.
Interesne organizacije, to so:
– organizacije s področja kmetijstva,
organizirane za območje države,
– organizacije upokojencev organizirane
za območje države,
– invalidske organizacije organizirane za
območje države,
da v primeru, ko želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine Zavoda, pošljejo svojo prijavo volilni komisiji Zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa volitev – to
je 15. 7. 2005. Interesne organizacije, ki se
v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev
članov skupščine ne morejo sodelovati.
III. Območne Gospodarske zbornice in
združenja delodajalcev v občinah oziroma
širši lokalni skupnosti, ki delujejo na območju posameznih območnih enot Zavoda, da
določijo kandidate za tri predstavnike delodajalcev v Območni svet ustanovljen na območju posamezne območne enote Zavoda
ter seznam kandidatov, skupaj s pravili in
dokazili o organiziranosti za območje občine
oziroma širše lokalne skupnosti, osebnimi
podatki (ime in priimek, naslov bivališča)
in pisnimi soglasji, predložijo volilni komisiji
Zavoda najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 5. 9. 2005.
Reprezentativne sindikate, organizacije
upokojencev in organizacije invalidov v občinah oziroma širši lokalni skupnosti, organizirane na območjih posameznih območnih
enot Zavoda, da določijo kandidate za štiri
predstavnike zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik
upokojencev in eden predstavnik invalidov)
v območni svet ustanovljen na območju posamezne območne enote Zavoda ter seznam
kandidatov, skupaj s pravili in dokazili o organiziranosti za območje občine oziroma širše
lokalne skupnosti, osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji,
predložijo volilni komisiji Zavoda najkasneje 30
dni pred dnem glasovanja – do 5. 9. 2005.
Prijave za sodelovanje pri imenovanju in
volitvah članov skupščine, kandidature za
člane skupščine in sezname predstavnikov
imenovanih v volilna telesa je treba predložiti neposredno Volilni komisiji Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Za podrobnejše informacije o rokih in postopkih za izvedbo volitev ter dodatna gradiva lahko predstavniki delodajalcev in zavarovancev zaprosijo volilno komisijo Zavoda
v Ljubljani: Rudi Veselič, tel. 01/30-77-478,
30-77-516 faks: 01/23-12-182, e-pošta:
rudi.veselic@zzzs.si.
Volilna komisija
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

teriala: lepilni, tesnilni in čistilni material za
transportne in druge strojne naprave.
Ponudba obsega dva sklopa in sicer:
– sklop 1: lepilni, tesnilni material za
transportne in druge strojne naprave,
– sklop 2: čistilni material za transportne
naprave.
Ponudba se lahko izdela v celoti ali po
sklopih.
Naročnik bo dobavitelja izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– dobava reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave«. Ponudniki morajo
za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje pri Branku Podbevšek (sklop 1, tel.
03/56-51-252) ali Edvardu Zorko (sklop 2,
tel. 03/56-51-283).
Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2005
do 12. ure.
TET d.o.o.

Ob-18381/05

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje na naslovu Lepodvorska
23, Ljubljana, v skupni površini 66,89 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 3,564.976,71 SIT.
2. Soba na naslovu Lepodvorska 23,
Ljubljana, v izmeri 11,60 m2. Soba je za-

Vabilo k oddaji ponudb
za dobavo reprodukcijskega materiala:
lepilni, tesnilni in čistilni material za
transportne in druge strojne naprave
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje vabi ponudnike k oddaji
ponudb za dobavo reprodukcijskega ma-

Ob-18435/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba Deželna banka Slovenije d.d. objavlja:
Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu z Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93), s 66.
členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(Ur. l. RS, št. 56/99) in Pravili Ljubljanske
borze objavlja naslednje sporočilo:
Banka obvešča delničarje in javnost, da
bo svoja sporočila za javnost, ki jih objavlja
v dnevnem časopisju objavljala v časopisu
Delo.
Sporočila, za katera zakonodaja določa
drugačen način objave, bo banka objavljala
na način kot je to predpisano.
Besedilo tega sporočila bo dostopno
na spletnih straneh banke: www.dbs.si od
24. 6. 2005 dalje in sicer najmanj 10 dni.
Uprava banke
Ob-18464/05
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (OE Ljubljana), Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana, objavlja na podlagi 29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepov upravnega odbora ZZZS z dne
18. 12. 2002, 16. 4. 2003 in dne 24. 11.
2004 poziv za
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sedena z najemnikom. Izhodiščna cena je
291.018,51 SIT.
3. Soba na naslovu Lipodvorska 23,
Ljubljana, v izmeri 16,46 m2. Izhodiščna
cena je 363.733,13 SIT.
4. Stanovanje na naslovu Brodarjevem trgu 11, Ljubljana, v skupni površini
59,07 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 12,222.777,30
SIT.
5. Stanovanje na naslovu Sallaumines 1,
Trbovlje, v skupni površini 42,80 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 2,910.185,07 m2.
6. Stanovanje na naslovu Kašetovo 1,
Trbovlje, v skupni površini 56,30 m2. Izhodiščna cena je 3,783.240,59 SIT.
7. Stanovanje na naslovu Partizanska 1,
Zagorje, v skupni površini 48,96 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena je 3,928.749,85 SIT.
8. Poslovni prostori v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta zmage 7, Zagorje, v skupni
površini 194,57 m2. Izhodiščna cena je
50,207.980,11 SIT.
9. Poslovni prostori v I. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Kolodvorska 4,
Grosuplje, v skupni površini 106,77 m2. Izhodiščna cena je 18,206.586,08 SIT.
10. Nedokončani poslovni objekt skupaj s pripadajočima parc. št. 49 in 6/2, k.o.
Kremenca, na naslovu Kremenca 14, Cajnarje (Občina Cerknica), v skupni izmeri
1.308,15 m2. Izhodiščna cena je 86,623.122
SIT.
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na sedež prodajalca najkasneje do
petka, 15. 7. 2005 do 10. ure. Ponudbe,
prispete po navedenem roku, se ne bodo
upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: 1. ime in naslov kupca oziroma ﬁrmo in sedež družbe, 2. ponujeno
ceno, 3. natančno navedbo nepremičnine,
4. dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na
račun prodajalca 01100-6030274014 v višini
10% izhodiščne cene za nepremičnino, za
katero vlaga ponudbo. Uspelim ponudnikom
se varščina vračuna v kupnino, neuspelim
pa se vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje nepremičnin.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika, hkrati pa zadrži varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše
pogodbe ali ki v 8-dnevnem roku na plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Najemniki nepremičnin imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječa najemna
razmerja ne vpliva.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi,

da lahko kadarkoli do sklenitve pravnega
posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
X. Postopek bo vodila posebna Komisija
za izvedbo postopka. Kontaktna oseba za
dodatne informacije je Tatjana Bakše, tel.
01/30-77-278.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
(OE Ljubljana)
Ob-18368/05
Javna ponudba
za najem in upravljanje Športnega parka
Horjul
1. Predmet javne ponudbe je najem in
upravljanje Športnega parka Horjul, ki zajema naslednje objekte in površine:
– večnamenska montažna športna dvorana – 1.728 m2 tlorisne površine,
– klubski objekt – 560 m2 površine v
dveh etažah (garderobe, skladiščni prostor
in prostor za gostinski lokal s pizzerijo),
– košarkarsko igrišče – 420 m2,
– balinišče – 210 m2,
– zelenice, dvorišča, pot – 4.835 m2.
2. Lokacija: Naselje Horjul, parc.št. 1786,
1787, 1788/3, 1789 k.o. Horjul.
3. Športni park je v pripravi za gradnjo,
predvideni datum pričetka obratovanja in
upravljanja je 3. 12. 2005.
4. Izklicna cena najemnine (brez obratovalnih stroškov) je 3,000.000 SIT/leto.
5. Najemnina se sklepa za dobo 10 let s
predplačilom najemnine.
6. Pogoji:
– ponudnik mora na lastne stroške opremiti del klubskega prostora – gostinski lokal
s pizzerijo in zagotoviti pričetek obratovanja
lokala do predvidenega pričetka obratovanja
športnega parka,
– skupna 10-letna najemnina je plačljiva
v dveh zaporednih obrokih in sicer: 70% v
roku 8 dni po podpisu pogodbe, 30% najkasneje do 31. 12. 2006,
– ponudnik mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik
od ponudbe odstopil,
– ponudnik mora v času najema zagotoviti 15 ur tedensko brezplačne uporabe
športne dvorane in garderob za potrebe občinski športnih društev in brezplačno uporabo zunanjih športnih igrišč za potrebe lokalnih športnikov,
– ponudba mora veljati še 90 dni od zadnjega dneva zbiranja ponudb.
7. Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente:
– ime/naziv, sedež, matično številko,
davčno številko in ponujeno ceno, ki ne sme
biti nižja od izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra (za pravne
osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike) iz katerega
je razvidno, da je registriran za opravljanje
te dejavnosti,
– izjavo o sprejemanju pogojev,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– način izvajanja programa – vizijo delovanja.
8. Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj
ponudniki pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Horjul, Slovenska cesta 7, 1354
Horjul s pripisom »Javna ponudba, ne odpiraj«.
9. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni od
objave. Ponudbe bodo po preteku razpisne-
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ga roka komisijsko odprte. Nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.
10. Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo komisija upoštevala ponujeno višino najemnine in program delovanja.
11. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 1,000.000
SIT na transakcijski račun Občine Horjul št.
01362-0100001373 s pripisom »javna ponudba Športni park – ne odpiraj«.
Uspelemu ponudniku se varščina všteje
v najemnino, ostalim se vrne brezobrestno
v roku 15 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb.
12. Občina Horjul si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
13. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite po tel. 01/759-11-20 (Občina Horjul: Jana Jereb).
Občina Horjul
Ob-18383/05
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 24. člena Odloka o
ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
42/00, 29/02 in Ur. l. RS, št. 75/04 in 49/05),
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa nadzornega sveta JSS MOK št.
K3601-12/2005 in K4652-169/2002 z dne
21. 6. 2005 objavlja naslednjo
javno ponudbo
Za prodajo:
1. Zasedenega dela stanovanja Pekarniška 8 v Kopru, s parc. št. 227 in 229 k.o.
Koper v izmeri 59,86 m2, za ceno 8,000.161
SIT.
2. Zasedenega kmetijskega bivalnega
objekta Srgaši 1 z gospodarskim poslopjem in dvoriščem, s parc. št. 1124/1 k.o.
Gažon, ki obsega stanovanjsko stavbo v izmeri 68 m2, gospodarsko poslopje v izmeri
121 m2 ter 407 m2 dvorišča, s skupno koristno površino 184,93 m2 za ceno 4,667.251
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 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 18. 7. 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.
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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 videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem povezanih kasnejših
reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 664-64-21.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 4652-150/2003
Ob-18557/05
Mestna občina Koper na podlagi 80f. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. K4652-150/2003 z dne 16. junija
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. 626/7 k.o. Sv.
Anton, v izmeri 1.137 m2, za izklicno ceno
8,829.099 SIT (7.765,26 SIT/m2) brez DDV.
1.2. Zemljišče s parc. št. 635/1 k.o. Sv.
Anton, v izmeri 1.076 m2, za izklicno ceno
8,919.007 SIT (8.289,04 SIT/m2) brez DDV.
1.3. Zemljišče s parc. št. 1263 k.o. Koper,
v izmeri 77 m2, za izklicno ceno 2,146.637
SIT (27.727,70 SIT/m2) brez DDV.
1.4. Zemljišče s parc. št. 1558/3 k.o.
Vanganel, v izmeri 716 m2, za izklicno ceno
4,414.160 SIT (6.165,03 SIT/m2) brez DDV.
1.5. Zemljišče s parc. št. 808/2 k.o. Bertoki, v izmeri 1.292 m2, za izklicno ceno
16,469.825 SIT (12.747,54 SIT/m2) brez
DDV.
1.6. Zemljišče s parc. št. 1061/1 k.o. Marezige, v izmeri 962 m2, za izklicno ceno
5,432.953 SIT (5.647,56 SIT/m2) brez DDV.
1.7. Zemljišče s parc. št. 1064 k.o. Marezige, v izmeri 408 m2, za izklicno ceno
2,304.205 SIT (5.647,56 SIT/m2) brez DDV.
1.8. Zemljišče s parc. št. 1097/4 k.o.
Dekani, v izmeri 815 m2, za izklicno ceno
9,996.880 SIT (12.266,11 SIT/m2) brez
DDV.
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1.9. Zemljišče s parc. št. 1116/19 k.o.
Jernej, v izmeri 708 m2, za izklicno ceno
6,686.981 SIT (9.444,89 SIT/m2) brez DDV.
1.10. Zemljišče s parc. št. 1116/20 k.o.
Jernej, v izmeri 838 m2, za izklicno ceno
7,914.817 SIT (9.444,89 SIT/m2) brez DDV.
1.11. Zemljišče s parc. št. 1477/4, 1478/4
in 1477/6 k.o. Škoﬁje, v skupni izmeri
1.306 m2, za izklicno ceno 11,478.550 SIT
(8.789,09 SIT/m2) brez DDV.
1.12. Zemljišče s parc. št. 350 k.o. Vanganel, v izmeri 925 m2, za izklicno ceno
7,669.627 SIT (8.313,61 SIT/m2) brez DDV.
1.13. Zemljišče s parc. št. 482/1 in 486
k.o. Hribi, v skupni izmeri 1.833 m2, za izklicno ceno 20,768.168 SIT (11.330,15 SIT/m2)
brez DDV.
1.14. Zemljišče s parc. št. 737/5, 737/7,
737/10, 737/11, 737/12, 737/89, 737/90,
737/91, 737/92, 737/93, 737/94 in 737/110
k.o. Škoﬁje, v skupni izmeri 11.664 m2, za
izklicno ceno 109,218.898 SIT (9.363,76
SIT/m2) brez DDV.
2. Izklicne cene zemljišč so izračunane
na dan 31. 5. 005.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče pod točko 1.1. in 1.2. se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Pobegi, Čežarji, Sv. Anton (Uradne
objave, št. 7/95).
6. Zemljišče pod točko 1.3. se nahaja
na območju starega mestnega jedra mesta
Koper, ki se ureja po določilih Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor na območju starega mestnega jedra
mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne
objave, št. 21/91).
7. Zemljišče pod točko 1.4. in 1.12. se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja
izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Vanganel (Uradne objave, št.
20/93).
8. Zemljišče pod točko od 1.5., 1.6., 1.7.
se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja
izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v
občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in
24/01). Zemljišče pod točko od 1.5. na območju naselja Bertoki, zemljišče pod točko
1.6. in 1.7. v naselju Bernetiči. Zemljišče
pod točko 1.6. je brez dostopa.
9. Zemljišče pod točko 1.8. in 1.11. se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Škoﬁje, Plavje in Dekani (Uradne
objave, št. 7/95). Zemljišče pod točko 1.8. v
naselju Dekani, zemljišče pod točko 1.11. pa
v naselju Zgornje Škoﬁje.
10. Zemljišče pod točko 1.9., 1.10 in 1.13
se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja
izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/03 in 23/03).
11. Zemljišča pod točko 1.14. se nahaja v
ureditvenem območju za poselitev, ki se ure-

ja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave,
št. 19/88 in 24/01) na območju Spodnjih
Škoﬁj – Fortece. 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.
12. 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 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.
13. 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 19. julij 2005 do 11. ure. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
14. 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 treh 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.
15. 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 št. za
DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
16. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 14. in 15. točke
razpisa.
17. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnega zemljišča umakne ali jo dopolni
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do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe
se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
18. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno zemljišče.
19. 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.
20. 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.
21. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
22. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
23. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
24. 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.
25. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/2003 in 77/2003).
26. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
21. julij 2005 ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
27. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-75, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-18444/05
Občina Odranci na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami),
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
s spremembami in dopolnitvami) in sklepa
Občinskega sveta občine Odranci sprejetega na seji dne 18. 3. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
1.1 dvosobno stanovanje v 2. nadstropju stanovanjskega bloka v Odrancih, Panonska ulica 36, ki stoji na parc. št. 849/2
k.o. Odranci, v skupni površini 62,25 m2, ki
obsega naslednje prostore: sobo v izmeri
16,64 m2, sobo v izmeri 14,13 m2, sobo v
izmeri 6,80 m2, kuhinjo v izmeri 10,37 m2,
shrambo v izmeri 1,91 m2, kopalnico v izmeri 4,68 m2, hodnik v izmeri 5,17 m2 in klet v
izmeri 2,55 m2 (stanovanje je v najemu);
1.2 dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjskega bloka v Odrancih, Panonska ulica

36, ki stoji na parc. št. 849/2 k.o. Odranci, v
skupni površini 63,05 m2, ki obsega naslednje prostore: sobo v izmeri 16,64 m2, sobo
v izmeri 14,13 m2, sobo v izmeri 6,80 m2,
kuhinjo v izmeri 10,37 m2, shrambo v izmeri
1,91 m2, kopalnico v izmeri 4,68 m2, hodnik
v izmeri 5,17 m2 in klet v izmeri 3,35 m2 (stanovanje je prosto).
2 Izklicna cena za nepremičnino iz točke
1.1 je 4,100.000 SIT ter za nepremičnino iz
točke 1.2 je 4,100.000 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena ne vsebuje
davščin in drugih stroškov kupoprodaje. Vsi
stroški v zvezi s kupoprodajo po tem razpisu
bremenijo kupca.
Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
3. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
4. Lastnik nepremičnin je Občina Odranci, Panonska ul. 33, 9233 Odranci.
5. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
Najemnik stanovanja iz točke 1.1 tega
razpisa ima pod enakimi pogoji predkupno
pravico.
6. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene (410.000 SIT) na transakcijski račun
Občine Odranci št. 01286-0100013245.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino; drugim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo poslali nepopolne ali nepravočasne ponudbe, bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb. Če izbrani ponudnik v
dogovorjenem roku ne bo podpisal kupoprodajne pogodbe ali bo odstopil od podpisa
pogodbe, varščino obdrži prodajalec.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
ter prebivališče za ﬁzične osebe oziroma
ﬁrmo in sedež za pravne osebe);
– matično in davčno številko;
– navedbo nepremičnine s ponujeno izklicno ali višjo ceno;
– izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje;
– podpis ponudnika.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (za ﬁzične osebe) oziroma izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za pravne
osebe);
– dokazilo o plačilu varščine.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
8.1 Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine« lahko ponudniki oddajo
osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Odranci, Panonska ul.
33, 9233 Odranci.
8.2 Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v roku 30 dni od dneva
objave razpisa. Obravnavale se bodo samo
popolne in pravočasne ponudbe.
8.3 Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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8.4 Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena cena.
8.5 Ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 15 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
9. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Odranci – kontaktna oseba: Matija Kikel, tel.
02/577-34-80. Ogled stanovanj je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Odranci
Št. 97/05
Ob-18487/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Ormož z dne 21. 6. 2005, Občina Ormož
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje sta gradbeni parceli s:
a) parc. št. 169/3 v izmeri 1927 m2,
k.o. Ormož za izhodiščno vrednost 5.555
SIT/m2;
b) parc. št. 169/5 v izmeri 183 m2, k.o.
Ormož, za izhodiščno vrednost 5.555
SIT/m2.
Nepremičnini sta v skladu z Odlokom o
sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 4/97) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono
Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št.
7/01 in 7/03) namenjeni za gradnjo parkirnih
prostorov.
III. Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene
stroke. V izhodiščno vrednost predmetov
prodaje davek na dodano vrednost ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu ogledano – kupljeno.
b) Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– izjava kupca, da bosta gradbeni parceli
namenjeni za gradnjo v skladu z veljavnim
zazidalnim načrtom za obrtno cono Ormož.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic na št. 00 110999.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru.
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d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca.
h) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 20. 7. 2005, do
12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 71/2005
Ob-18488/05
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 23. 5. 2005 in 16.
člena Statuta Občine Markovci (Ur. l. RS, št.
15/99, 110/00 in 76/02) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora
1. Predmet javne ponudbe je prodaja
stavbišča s stavbo (gasilski dom) v Novi
vasi pri Markovcih – parc. št. 72.S, pripisana
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju
pod vložkom 628, v izmeri 194 m2 z uporabno površino pritličja 105,1 m2, kleti 14,2 m2
in stolpa 4 m2. Objekt nima funkcionalnega
zemljišča in neposredno meji na sosednji
objekt v privatni lasti. Objekt ima klet in pritličje, zidana konstrukcija, z elektro inštalacijo, vodovodnim priključkom, brez telefona
in ogrevanja.
2. Cena: najnižja možna ponujena cena
je 4,200.000 SIT brez DDV.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 25. julija 2005 na naslov: Občinska uprava Občine Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci, z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup poslovnega prostora«.
Osebno prinesene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati v tajništvo Občinske uprave Občine Markovci, Markovci
43, najkasneje do 10. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba mora vsebovati: potrdilo o
vplačani varščini, ki znaša 10% izhodiščne
vrednosti nepremičnine, ki se prodaja, in
mora biti nakazana na transakcijski račun
Občine Markovci št. 01368-0100017763.
Neuspešnemu ponudniku se varščina vrne

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
brezobrestno v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni
pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa,
varščina zapade v korist Občine Markovci.
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz
sodnega registra Davčne uprave RS, ﬁzične
osebe potrdilo o državljanstvu.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 25. julija
2005 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo
25. julija 2005 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Markovci, v Markovcih 43.
6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Markovci. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti
ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju
ponudil najvišjo ceno.
7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
8. Občina Markovci lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
9. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe
so dostopni na Občinski upravi občine Markovci na tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba
ga. Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci
Ob-18579/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – 41/02),
15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03),
29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Kuzma z dne 30. 7. 2004 in
24. 6. 2005, Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje sta dve gradbeni
parceli na podlagi izdelanega idejnega načrta pozidave stavbnega zemljišča in zemljiškoknjižnega izpiska v k.o. Kuzma, in sicer
parc. št. 859/3 v velikosti 1343 m2 in parc.
št. 859/8 v velikosti 660 m2. Namen prodaje
je reševanje stanovanjske problematike in
ohranjanje poseljenosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča znaša 2 EUR preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila + 20%
DDV. Stroške sklenitve pogodbe, davek na

dodano vrednost, strošek notarske storitve
in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Kupec
mora podpisati tudi pogodbo o priključitvi
na občinski javni vodovod in plačati pogodbeni znesek.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma, prosilci za
opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti, mlade družine in posamezniki. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo upošteval rok prispetja ponudbe. Kupci morajo najkasneje v
roku enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. julija 2005
do 12. ure, na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora
biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene
ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Matiš Milan, tel.
02/555-8016. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-18580/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – 41/02),
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15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03),
29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Kuzma z dne 24. junija 2005,
Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je:
– zazidano stavbno zemljišče parc. št.
466 v k.o. Matjaševci (nekdanja stražnica) v
velikosti 4.410 m2. Kupnina znaša 3,600.000
SIT, DDV 660.000 SIT, skupaj izhodiščna
cena 4,260.000 SIT. Do gradbene parcele
je speljan občinski vodovod;
– zazidano stavbno ter kmetijsko zemljišče parc. št. 173, 174, 175 in 176 v k.o.
Kuzma (poleg meje z Republike Avstrijo) v
skupni velikosti 4.659 m2. Kupnina znaša
1,500.000 SIT, DDV 300.000 SIT, skupaj izhodiščna cena 1,800.000 SIT;
– zazidano in nezazidano stavbno ter
kmetijsko zemljišče, parc. št. 545, 556, 557,
870, 871, 872, 882, 958, in 959 v k.o. Trdkova ter parc. št. 67 v k.o. Matjaševci (stan.
in gosp. poslopje Trdkova 99a) v skupni velikosti 18.386 m2. Kupnina znaša 5,000.000
SIT, DDV 1,000.000 SIT, skupaj izhodiščna
cena 6,000.000 SIT;
– 1/2 zazidanega in nezazidanega stavbnega ter kmetijskega zemljišča, parc. št.
1294, 1295, 1296, 1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315 in 1705 v k.o. Dolič (stan. in
gosp. poslopje Rep Dolič 50) v skupni velikosti 16.089 m2. Kupnina znaša 4,200.000
SIT, DDV 840.000 SIT, skupaj izhodiščna
cena 5,040.000 SIT.
Stroške notarskih storitev, davek na promet nepremičnin, stroške izvedbe pogodbe
v zemljiški knjigi in ostali stroški v zvezi s
prodajo in prenosom lastništva bremenijo
kupca.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma in ponudniki, ki
ponudijo višjo ceno od izhodiščne.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca ter namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti

postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
IV. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. julija 2005
do 12. ure, na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora
biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene
ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VI. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 36004-0002/2005
Ob-18601/05
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 60. člena
Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta
občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00, 65/03, 123/04 in 53/05) in 6.
člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 77/98, 54/04
in 53/05) objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00; faks
07/816-12-10.
2. Opis predmeta najema: predmet najema je poslovni prostor – pisarna v izmeri
17,09 m², v objektu na naslovu Trg svobode
11, Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni
prostor ni opremljen; izbrani ponudnik ga
mora opremiti sam. V poslovnem prostoru je
možnost priključitve na telefonsko omrežje.
Najemnik poslovnega prostora ima v souporabi skupni WC, hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnina je določena v skladu s 17. členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni
list RS, št. 77/98, 54/04 in 53/05) in znaša
8.369,46 SIT mesečno. V ceno najemnine
niso všteti tekoči stroški (elektrika, čiščenje,
kurjava…).
4. Namembnost poslovnega prostora
Namembnost poslovnega prostora je
opredeljena v 1. skupino po odloku, in sicer
se lahko v poslovnem prostoru izvajajo naslednje dejavnosti.
– zdravstveno varstvo, varstvo mladine
in socialno varstvo,
– izobraževanje in naravno raziskovalne
dejavnosti,
– varovanje kulturnih dobrin,
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– kulturno-umetniške in kulturno-izobraževalne dejavnosti,
– državni organi in organi lokalne skupnosti,
– politične organizacije in društva,
– javne svetovalne službe.
5. Čas za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se daje v najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi
Udeleženec javne ponudbe:
– mora biti državljan članice Evropske
unije ali pravna oseba registrirana v državi
članici Evropske unije,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne
evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero
dejavnost opravlja).
Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 11. 7. 2005 do 8. ure
na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 213) v
drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora
biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna ponudba – Najem poslovnega prostora«
ter z navedbo ponudnika.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi
udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve
o oddaji poslovnega prostora v najem.
9. Informacije o podrobnejših pogojih
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/81-61-232.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
10. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč ogled poslovnega prostora, ki je
predmet javne ponudbe.
Občina Sevnica
Ob-18272/05
Citrus d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana – v stečaju objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata
javno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja stečajnega
dolžnika
1. Predmet zbiranja ponudb:
Nepremičnine:
A) nepremičnina, stoječa na parc. št.
242/1, 243/1 in 243/2, vpisanih v vl. št. 116,
parc. št. 239/1, 239/2, 240/1, 240/2 in 240/3,
vpisanih v vl. št. 1537, parc. št. 237, 238/1,
238/2, 241/2, 242/2, 246/4 in 245/2, vpisanih v vl. št. 1178, vse k.o. Grosuplje- naselje,
Ljubljanska 59, Grosuplje, ki v naravi predstavlja zemljišče v skupni izmeri 5373 m2,
na katerem stoji stanovanjska hiša 318 m2,
dovoljena je individualna stanovanjska gradnja.
Najnižja prodajna cena skladno s cenitvijo cenilca Golje je 159,720.000 SIT.
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B) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
1759/98, vpisana v z.k. vl. 1928 k.o. Dobrova, Kosančeva 15, Ljubljana, ki v naravi
predstavlja zemljišče 891 m2, na katerem
stoji stanovanjska hiša površine 460 m2 in
stanovanjska brunarica v izmeri 90 m2. Stanje v naravi ne ustreza zemljiškoknjižnemu
stanju, saj sta bili hiša in brunarica adaptirani v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem leta 1992, vendar novi tlorisi niso evidentirani v zemljiški knjigi, niti ni v zemljiški
knjigi evidentirana stanovanjska brunarica.
Najnižja prodajna cena 76,920.000 SIT
skladno s cenitvijo cenilca Golje.
C) Nepremičnina, nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 934/1, 934/2 in parc. št.
934/3, vpisana v z.k.vl. št. 2378 k.o. Dravlje, v izmeri 2620 m2, katere solastnik je
Citrus do 105/164, kar v naravi predstavlja
zemljišče v izmeri 1677 m2, na katerem stoji
montažni kiosk.
Najnižja prodajna cena 123,912.800 SIT
skladno s cenitvijo cenilca Golje.
D) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
365/25, 376/70, 361/137 in parc.št. 371/12,
vpisane pri z.k. vl. 5330 k.o. Trnovsko predmestje, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
– poslovni prostor v TC Murgle pod oznako
P 29 v izmeri 41 m2, ki je v naravi funkcionalno združen z poslovnim prostorom pod
oznako P 30 in je kupec dolžan na lastne
stroške pred izročitvijo nepremičnine v posest postaviti predelno steno med poslovnima prostoroma.
Najnižja prodajna cena 16,200.000 SIT
skladno s cenitvijo cenilca Golje.
E) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
798/8 in 798/9, vpisanih v z.k. vl. 3800 (idealni delež do 52/100) in parc. št. 798/6, vpisani v z.k. vl. 3761 (v celoti), vse k.o. Zgornja
Šiška, Celovška 111, Ljubljana, ki v naravi predstavlja poslovni prostor (prodajalne,
skladišče,hladilnice) v izmeri ca. 2130 m2.
Poleg tega je bila na parc. št. 655/17 in
798/14 k.o. Zgornja Šiška v izmeri 87 m2
17. 1. 2003 ustanovljena stavbna pravica
za čas trajanja objekta, stoječega na parc.
št. 798/8, 798/9 in 798/6 oziroma najdlje
za 99 let.
Najnižja prodajna cena skupaj z opremo je 687,072.962 SIT skladno s cenitvijo
cenilca Golje.
Premičnine:
Predmet prodaje je celotno premično
premoženje stečajnega dolžnika po seznamih oziroma načrtu skladno z cenitvijo cenilca Golje, in sicer:
– oprema na lokaciji skladišče Rudnik
Dolenjska 244, Ljubljana po najnižji prodajni
ceni 668.322 SIT;
– pokriti objekt na lokaciji diskont Rudnik, Dolenjska 244,Ljubljana – prodajalna v
izmeri 690 m2, ki stoji na zemljišču, ki je last
skupine Viator & Vektor d.d. Ljubljana na
parc. št. 245/111, 245/113, 245/115, 245/117
k.o. Karlovško predmestje in parc. št. 47 k.o.
Rudnik, pri čemer prodajalec izkazuje lastništvo prostora samo v izmeri 240 m2. Nakup
je možen ob soglasju lastnika zemljišča o
izdaji stavbne pravice po najnižji prodajni
ceni 23,792.832 SIT.
2. Pogoji za sodelovanje:
1.
– prodaje z zbiranjem ponudb se lahko udeležijo vse domače ﬁzične in pravne
osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo
biti kupci po 153. členu Zakona o prisilni
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poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki najkasneje do 13. 7. 2005 plačajo varščino v višini
10% najnižje prodajne cene na transakcijski
račun družbe Citrus d.o.o. – v stečaju, št.
04302-0001121207, ki bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino in se ne obrestuje, drugim pa vrnjena brez obresti v roku 8
dni po izbiri najboljšega ponudnika;
– občine, na katerih teritoriju se nahajajo
posamezne nepremičnine imajo glede predmeta prodaje pod enakimi pogoji predkupno
pravico;
– solastniki nepremičnin na posameznih lokacijah imajo glede predmeta prodaje
skladno z določili stvarnopravnega zakonika
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
2.
– kupec postane lastnik nepremičnega in
premičnega premoženja po plačilu celotne
kupnine in overitvi pogodbe;
– prometni davek na promet z nepremičninami, davek na dodano vrednost in
vse stroške, povezane s prodajo premoženja nosi kupec;
– ponudbo je treba poslati s priporočeno
pošiljko v zaprti ovojnici in z navedbo "Prodaja z zbiranjem ponudb v stečajni zadevi
St 164/2004 " na naslov: Odvetnica Mojca
Breznik, Dvořakova 8, Ljubljana;
– pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s
pogoji razpisa;
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o plačani varščini, potrdilo o državljanstvu RS
za ﬁzične osebe oziroma overjen izpisek iz
sodnega registra za zakonitega zastopnika
pravne osebe oziroma veljavno pooblastilo
zastopnika za zastopanje in izjavo po 153.
členu ZPPSL;
– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki prispejo na naslov stečajne upraviteljice do vključno 13. 7. 2005 do 12. ure.
3.
– pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik
prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, pri čemer mora biti ponujena cena najmanj enaka
najnižji prodajni ceni;
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 8 dni po končanem javnem
odpiranju ponudb s pismenim obvestilom;
– izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in plačati kupnino v 15 dneh po sklenitvi pogodbe;
– če izbrani ponudnik v roku 15 dni od
prejema obvestila o izbiri ne sklene prodajne pogodbe, se mu varščina ne vrne;
– če kupec v pogodbenem roku ne plača
kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vplačano varščino pa zadrži prodajalec;
– če ponudnik odstopi od ponudbe, se
mu varščina ne vrne.
4. narok za javno odpiranje ponudb bo
14. 7. 2005 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, soba 307a ob 10. uri.
5. ogled nepremičnin in premičnin je
možen po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik iz
Ljubljane, tel. 01/433-71-16 in Kobal Božom,
tel. 041/900-821.
Citrus d.o.o. – v stečaju
stečajna upraviteljica
odvetnica Mojca Breznik
Ob-18271/05
Strojna družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje d.o.o., s sedežem Kolodvorska c. 12, 2277 Središče ob Dravi, ma-

tična številka 1471295, poziva vse upnike,
da konvertirajo svoje priznane terjatve v
skladu z določili ZPPSL v poslovni delež
družbe v postopku prisilne poravnave, ki se
vodi pod opr. št.: St 7/2005.
Strojna d.o.o.
direktor
Škoﬁč Danilo
Ob-18270/05
Okrožno sodišče v Celju, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
2005/00410, dne 13. 6. 2005, pri subjektu vpisa Ojstrica Celje gostinstvo d.o.o.,
Celje, Ljubljanska cesta 5, pod vložno številko 1/00757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom. Igor Bončina, likvidacijski upravitelj likvidacijskega podjetja
Bonig d.o.o., Valjhunova 11, Ljubljana, poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju v roku 45 dni
od objave tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih
poslati na naslov: Igor Bončina, likvidacijski
upravitelj Bonig d.o.o., Valjhunova 11, 1000
Ljubljana.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Ojstrica Celje gostinstvo d.o.o.
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Igor Bončina
Ob-18382/05
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg 2005/00723 dne 13. 6. 2005, pri subjektu vpisa
Fedon d.o.o., proizvodnja in trgovina na debelo, pod vložno številko 1/05705/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Fedon
d.o.o. – v likvidaciji, Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper – likvidacijski upravitelj.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj:
Benčič Franko

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/12-1998
Ob-18379/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 6, kjer je vpisana politična
stranka Demokratična stranka upokojencev
Slovenije, s kratico imena DeSUS ter s sedežem v Ljubljani, Kersnikova 6, vpiše sprememba statuta, sprememba imena stranke
v: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, sprememba programa in
sprememba zastopnika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Karl
Viktor Erjavec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2005-310
Ob-18370/05
Pravila Sindikata Lesna, Žaga Mušenik
d.o.o., Mušenik 7, Črna na Koroškem,
ki so hranjena pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem, in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 23, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 215-39/2005 1304
Ob-18386/05
1. Iz evidence statutov sindikata se izbriše sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije – družbe Plastdispenser d.o.o., s sedežem v Ormožu,
Ljutomerska 38a.
2. Upravna enota Ormož preneha hraniti
pravila sindikata, ki se nahajajo v evidenci
statutov sindikata pod zaporedno številko 7.
3. Dodeljena mu je bila matična številka Statističnega urada Republike Slovenije
1422120.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-60/2005-4
Ob-18412/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 23. 6. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence odločil, da je nameravana koncentracija družb Protej, storitve in trgovina, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, in Autocommerce, družba za
upravljanje z naložbami, d.d., Baragova
ulica 5, 1000 Ljubljana, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Do koncentracije bo prišlo v primeru
uspešno izvedene javne ponudbe za odkup
delnic družbe Autocommerce, na podlagi
katere bo družba Protej pridobila neposredni nadzor nad omenjeno družbo.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na upoštevanih trgih je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o njeni
neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-18554/05
Obvestilo
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper v
skladu s četrtim odstavkom 465. člena Zakona o gospodarskih družbah obvešča, da

ji je KD Holding, ﬁnančna družba, d.d. sporočila, da je dne 15. 6. 2005 postala imetnik
947.754 delnic družbe (oznaka ADZR), kar
predstavlja 35,37% vseh delnic Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper.
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper
Ob-18569/05
Nadzorni svet družbe Termo, d.d., Škofja
Loka (»Družba«) je na svoji seji dne 20. 6.
2005 sprejel naslednja
sklepa:
1. Janeza Deželaka se odpokliče z mesta direktorja Družbe s takojšnjim učinkom.
2. Na mesto direktorja Družbe se z današnjim dnem imenuje mag. Aljoša Križmana, roj. 6. 2. 1973, stanujočega Horogasse
7/7, Celovec, Avstrija.
Boris Grosman,
predsednik nadzornega sveta

Sklici skupščin
Ob-18555/05
Uprava družbe Termo, d.d., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220
Škofja Loka, obvešča vse delničarje družbe,
da preklic sklica skupščine, ki ga je v imenu
družbe Termo, d.d., Škofja Loka, v današnji
izdaji Uradnega lista RS, objavila domnevna
uprava družbe Aljoša Križman ni veljaven,
zato uprava Janez Deželak obvešča vse
delničarje, da sklic skupščine za dne 19. 7.
2005, objavljen v Uradnem listu RS, št. 58 z
dne 17. 6. 2005, še vedno velja.
Uprava Termo, d.d., Škofja Loka
Janez Deželak
Ob-18570/05
Preklic
Uprava družbe Termo, d.d., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, preklicuje skupščino delničarjev družbe, ki jo je sklicala za
dne 19. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi družbe
Termo d.d., Trata 32, Škofja Loka, z objavo v
Uradnem listu RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005.
O novem datumu skupščine delničarjev
družbe bodo delničarji ustrezno obveščeni.
Uprava družbe
mag. Aljoša Križman
Ob-18571/05
Uprava in nadzorni svet družbe Termo,
d.d., Škofja Loka, sklicuje
skupščino
družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2005 ob
16. uri v Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana, Modri salon, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila uprave za leto 2004.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto
2004.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Celotni bilančni dobiček v znesku 2.450,521.340,21 SIT, od česar je
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440,145.550,30 SIT preostanka čistega dobička za leto 2004, 2.010,375.789,91 SIT
pa prenesenega dobička iz preteklih let, se
v celoti prenese v naslednje obdobje, kot
preneseni dobiček.
3.2. Upravi in članom nadzornega sveta
se za leto 2004 ne podeli razrešnica, in se
tako delo uprave in nadzornega sveta za
leto 2004 ne potrdi in ne odobri.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se s strani uprave predlagana sprememba statuta.
4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta z veljavno
sprejetimi odločitvami skupščine.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev člana nadzornega sveta.
To točko dnevnega reda je predlagal delničar, ki je v tem delu tudi zahteval sklic
skupščine.
Predlog sklepa:
5.1. Odpokliče se član nadzornega sveta
Mirko Opara.
5.2. Za člana nadzornega sveta družbe
Termo d.d., Škofja Loka, za dobo 4 let, z
veljavnostjo od 29. 8. 2005 se izvoli Rok
Rozman.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
6.1 Za revizijo računovodskih izkazov
Termo, d.d., Škofja Loka, za leto 2005 se
imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Umik lastnih delnic
Predlog sklepa:
7.1 Osnovni kapital družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka, se zaradi obveznosti družbe
po 3. odstavku 243. člena ZGD zmanjša
iz 1.706,620.000 SIT za 215,088.000 SIT
na 1.491,532.000 SIT z umikom 215.088
lastnih delnic v skupni nominalni vrednosti
215,088.000 SIT, ki so na dan sprejetja tega
sklepa že lasti družbe Termo, d.d., Škofja
Loka.
Gradivo za skupščino družbe, tudi besedilo predlaganih sprememb statuta, je
delničarjem na voljo na trenutnem sedežu
uprave družbe Termo d.d., Škofja Loka, na
naslovu: Železna cesta 18, VI. nadstropje,
1000 Ljubljana, od 8. 7. 2005 dalje vsak delovni dan v tednu, med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe na trenutni naslov uprave družbe Železna cesta 18, VI.
nadstropje, 1000 Ljubljana, najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic družbe, ki so kot taki, vpisani v register
delničarjev družbe pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d. oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer z glasovnicami, ki jih bodo
delničarji prejeli ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in mora biti pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi evidentiranja in razdelitve glasovnic, na kraju
zasedanja skupščine, zglasijo pol ure pred
skupščino.
Predsednik nadzornega sveta
Boris Grosman
uprava družbe
mag. Aljoša Križman
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Ob-18273/05
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d., Limbuška c. 2, Maribor direktor družbe v funkciji
uprave sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov
d.d.,
ki bo v sredo, 3. avgusta 2005, s pričetkom ob 12. uri v sejni dvorani Srednje lesarske šole v Mariboru, Lesarska ul. 2, Maribor,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Mateja Cvetko,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2004 z revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi ter potrditvi letnega poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 163,051.417,37
SIT in zajema čisti dobiček poslovnega leta
v višini 276,366.445,37 SIT, zmanjšan ob
sestavi zaključnega računa za povečanje
zakonskih rezerv v višini 8,581.653,55 SIT
ter zmanjšan za pokrivanje prenesene čiste
izgube v višini 104,733.374,45 SIT.
Bilančni dobiček v višini 163,051.417,37
SIT se ne uporabi in se odločanje o njegovi
uporabi prenese v naslednja poslovna leta
(preneseni dobiček).
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Marles, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
4.2. Skupščina prejme prečiščeno besedilo – čistopis statuta družbe v predloženem
besedilu.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovni leti 2005 in 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijsko družbo za poslovni leti 2005 in
2006 skupščina imenuje revizijsko družbo
“Revizija, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za
udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi
določbami, kar pomeni, da mora biti poobla-
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stilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
udeležbo na skupščini najavili najkasneje 3
dni (najkasneje 31. 7. 2005) pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo v istem roku poslati tudi pisna
pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identiﬁkacija bo potekala na podlagi ustreznega identiﬁkacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov, vključno z besedilom
sprejetega letnega poročila uprave za leto
2004 z revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, besedilom predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta in predlaganim prečiščenim besedilom statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu
uprave vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim
redom isti dan ob 14. uri na mestu prvega
sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marles d.d.
uprava – direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.
Ob-18385/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta družbe TKI Hrastnik d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
deseto skupščino delniške družbe,
ki bo 1. avgusta 2005 ob 16. uri v prostorih sejne sobe gasilskega doma družbe, C.
1. maja 34, Hrastnik, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine:
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: Nataša Markovič,
Lea Žibert (Ivi Potočan),
– notar: Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu

poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima
podeli razrešnico.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta TKI Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta
TKI Hrastnik, d.d. – predstavnike delničarjev
kot sledi:
1. Stevica Čeko, roj. 11. 7. 1963, stanujoč Vegova 2, 3000 Celje, zaposlen v TKI
Hrastnik, d.d.,
2. dr. Matevž Kmet, roj. 13. 10. 1965,
stanujoč Na Tezi 14, 1000 Ljubljana, zaposlen v Aktiva Group d.o.o. Ljubljana,
3. Zdenko Fritz, roj. 30. 5. 1950, stanujoč
Izlake 5, 1411 Izlake, zaposlen v Banka Zasavje d.d. Trbovlje;
ter se seznani z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih:
1. Jože Bovhan, roj. 5. 6. 1959, stanujoč
C. zmage 19, 1410 Zagorje ob Savi, zaposlen v TKI Hrastnik, d.d.,
2. Antonija Zupančič, roj. 13. 12. 1955,
stanujoča Veličkova 21, 1430 Hrastnik, zaposlena v TKI Hrastnik, d.d.
4. Predlog razporeditve bilančne izgube
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta ostane
celotna ustvarjena bilančna izguba za poslovno leto 2004 v višini 164,515.000 SIT
nepokrita.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
TKI Hrastnik, d.d., za leto 2005, se na predlog nadzornega sveta imenuje revizorska
hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za Skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu uprave
družbe na naslovu Za Savo 6, Hrastnik, vsak
delovni dan v tednu med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zakonitemu
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedanje skupščine. Delničarji morajo
svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi
družbe pisno, najkasneje tri dni pred skupščino, oziroma pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in najkasneje tri dni
pred skupščino predloženo upravi družbe,
kjer se hrani.
Delničarji, udeleženci zasedanja skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih
na seji skupščine uro pred uradnim začetkom skupščine. Pooblastila za zastopanje
in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pridobljena na podlagi
organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti
pridobljena na način kot to določa Zakon o
prevzemih (ZPre), Ur. l. RS, št. 47/97, 61.
in 62. člen ter o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil, predhodno obvestiti
Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
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(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. ek., l. r.
nadzorni svet
predsednik
dr. Matevž Kmet, l. r.
Ob-18414/05
Na podlagi določila 283. in 286. člena
ZGD – UPB1 (Ur. l. RS, št. 15/05) ter določila 18. člena Statuta družbe IMP Tovarne
armatur d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica, direktor družbe sklicuje
11. redno skupščino,
ki bo v torek, 30. 8. 2005 ob 12. uri, v
poslovnih prostorih (sejni sobi) na sedežu
družbe v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta
43, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Predstavitev poročila o poslovanju
družbe IMP Tovarne armatur d.d., v letu
2004, poročila o delu nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe IMP Tovarne armatur d.d., za
leto 2004, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi
letnega poročila družbe za leto 2004.
b) Nerazporejeni bilančni dobiček iz preteklih let v višini 36,607.948,41 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli, upravi družbe in
nadzornemu svetu, razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe IMP Tovarne armatur d.d.,
Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica, ki zastopata interese delničarjev, se izvolita Roza
Mlakar Kukovič in Emil Milan Pintar, za mandatno obdobje štirih let, to je od 12. 12. 2005
do vključno 11. 12. 2009.
4. Imenovanje revizorja, za revizijo poslovanja družbe IMP Tovarne armatur d.d.,
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe IMP Tovarne armatur d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna Gorica, za leto 2005,
se imenuje revizijska družba Epis d.o.o.,
Podjetje za revizijo in ekonomiko, poslovno, informacijsko svetovanje, Glavni trg 5,
Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, udeležba in glasovanje na
skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi za
sprejemanje sklepov, vključno z besedilom
letnega poročila za leto 2004, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, je na
vpogled v splošni službi, na sedežu družbe
v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 43, vsak
delavnik med 12. in 14. uro od objave sklica
dalje, do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji ali njihovi pooblaščenci.
Glasuje se osebno oziroma po pooblastilu s pomočjo t.i. glasovalne tablice, ki

jo delničarji oziroma pooblaščenci prejmejo
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti
upravi družbe na sedežu družbe tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Prijave so pravočasno, če na sedež družbe prispejo vključno do 27. 8. 2005.
IMP Tovarna armatur d.d.
uprava – direktor družbe
Marjan Kelvišar, univ. dipl. inž.
Ob-18433/05
Na podlagi Statuta družbe LIK Lesna industrija Kočevje, d.d., uprava sklicuje
7. skupščino
družbe LIK Lesna industrija Kočevje,
d.d.,
v ponedeljek, dne 1. avgusta 2005, ob
11. uri v sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje
Borut Kopitar,
– za preštevalki glasov se izvoli Nataša
Štamfelj in Barbara Novak,
– ugotovi se navzočnost notarke mag.
Nine Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje revizijsko
hišo Iteo – Abeceda d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po tretjem odstavku 356. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
25,498.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša 423,914.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 25.498 lastnih delnic družbe iz
druge alinee tretjega odstavka 356. člena
Zakona o gospodarskih družbah, v breme
drugih rezerv iz dobička.
Na podlagi tega sklepa se umakne 25.498
lastnih delnic družbe. Celotni nominalni znesek umaknjenih delnic 25,498.000 SIT, se
odvede v kapitalske rezerve družbe.
Osnovni kapital družbe je zmanjšan za
celotni nominalni znesek umaknjenih delnic
z dnem vpisa sklepa v register.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala po tem sklepu je umik 25.498 lastnih
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delnic družbe in prenos nominalnega zneska umaknjenih delnic v kapitalske rezerve
družbe.
5. Dopolnitev dejavnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Dejavnost družbe se dopolni tako, da
družba poleg dosedanjih dejavnosti opravlja
še naslednje dejavnosti:
65.220 Drugo kreditiranje
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po potrebi uskladi statut družbe glede na
izvedbo sklepov te skupščine o spremembi
osnovnega kapitala in dejavnosti družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlaganimi spremembami statuta k 6. točki
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak delovni
dan od 13. do 15. ure.
Pogoji za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 dni pred sejo skupščine. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisna
pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina na isti dan ob 14. uri v istem
prostoru, z enakim dnevnim redom in bo
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LIK Kočevje d.d.
predsednica uprave
Branka Babič, univ. dipl. ek.
Št. 003242
Ob-18466/05
Na podlagi statuta delniške družbe Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, sklicujem
9. skupščino delničarjev,
ki bo dne 1. 8. 2005 ob 13. uri na sedežu
družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v skupni višini
58,009.908,15 SIT se uporabi:
1. bilančni dobiček v višini 20,511.400
SIT se uporabi za izplačilo dividend. Bruto
dividenda na delnico znaša 40 SIT in pripada imetnikom delnic, vpisanih v KDD na
dan 1. 8. 2005. Izplačilo dividend se opravi
najkasneje do 31. 12. 2005,
2. bilančni dobiček v višini 37,498.508,15
SIT se nameni uporabi v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Upravi in nadzornemu svetu skupščina
podeli razrešnico.
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3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2005 se imenuje revizijska družba Rödl
& Partner d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Darjo Durjava se pred
potekom mandata odpokliče iz nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: za novega člana v nadzorni svet družbe se izvoli Jurij Kavčič. Mandat novega člana nadzornega sveta traja do
26. 8. 2006.
5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta PUH d.d.
pripada letna nagrada v naslednji višini:
– predsedniku nadzornega sveta v višini
1 povprečne mesečne bruto plače predsednika uprave v preteklem letu,
– podpredsedniku nadzornega sveta v
višini 80% iz enake osnove,
– članom nadzornega sveta v višini 50%
iz enake osnove.
2. Članu nadzornega sveta pripada za
vsako sejo, ki se je udeleži, tudi pravica
do povračila potnih stroškov (kilometrina,
dnevnica).
3. Ta nagrada se obračunava od
1. januarja 2005 dalje.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo
pisno najavili do vključno 28. 7. 2005 in so
na dan 25. 7. 2005 vpisani v delniški knjigi
pri KDD.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v Ljubljani, v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Tam je delničarjem na vpogled tudi besedilo statuta.
Delničarji morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Prijavljene delničarje, zastopnike in
pooblaščence prosimo, da se prijavijo na
skupščino najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.
uprava družbe
Št. 07/188
Ob-18552/05
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled, sklicuje uprava
8. sejo skupščine
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled,
d.d.,
ki bo v četrtek, 4. 8. 2005 s pričetkom
ob 12.30 v prostorih GG Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Zvone
Šolar, za preštevalki glasov Alenka Bizilj in
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Majda Režek, skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Nada Svetina.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2004 in
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2004.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček iz leta 2004 v višini 159,695.953,98 SIT
v celoti nerazporejen.
V skladu z 282/a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2004.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe za nakup in prodajo lastnih
delnic, pri čemer skupni nominalni znesek
kupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
v skladu z zakonom 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa.
Pri pridobivanju cena delnice ne sme
znašati manj kot znaša cena trimesečnega
povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, zmanjšano za 10%,
prav tako pa ne more znašati več kot znaša
cena trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, povečano za 10%.
Na podlagi tega pooblastila uprava lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer pa mora obvestiti nadzorni svet.
5. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe GG Bled d.d. za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja GG Bled d.d. za poslovno leto
2005 revizijsko družbo EURO-IN & Partners, d.o.o., Škofja Loka.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 31. 7. 2005. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo
udeležbe dostavi družbi najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine na naslov: GG Bled,
d.d., Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, z oznako
»za skupščino«.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor
Zvone Šolar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-18553/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na
11. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v petek, 5. avgusta 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe na Šmartinski 52 v
Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Leopolda Poljanška, za preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Nevenka Tory.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Velane d.d. za leto 2004, pokrivanje bilančne izgube in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Velane d.d. za leto 2004.
b) Bilančna izguba v višini 83,030.172,57
SIT, se pokriva iz dobička iz preteklih let v
višini 21,382.321,16 SIT, drugih rezerv iz
dobička v višini 33,402.592,21 SIT in zakonskih rezerv v višini 28,245.259,20 SIT.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
ter jima podeli razrešnico.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je bil član
nadzornega sveta Leopold Poljanšek imenovan za direktorja družbe Velana d.d. Ljubljana, zato se z dnem 1. 6. 2005 razreši kot
član nadzornega sveta.
Z dnem datuma skupščine 5. 8. 2005
se za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev do izteka mandata obstoječemu nadzornemu svetu, izvoli
Bogdan Božec, univ. dipl. iur.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe statuta v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijsko družbo Contura d.o.o. Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico,
če udeležbo prijavijo tri dni pred sejo pisno
v tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.
Velana tovarna zaves d.d.
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
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Zavarovanja
SV 400/05
Ob-18588/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z dne 23. 6. 2005, opr. št.
SV 400/05, notarke Nade Svetina z Jesenic,
je bilo stanovanje št. 21, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Naselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora, stoječe na parc. št. 432/1 k.o.
Kranjska Gora, v skupni izmeri 63,08 m2,
last Fride Perkič, Naselje Slavka Černeta
33, Kranjska Gora, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 10. 1993, zastavljeno v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 29.000 EUR s pripadki.
SV 458/05
Ob-18589/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 458/05 z dne 23. 6.
2005, so bile nepremičnine:
1. garsonjera št. 2, na Koroški cesti 82
v Mariboru, v izmeri 20,01 m2, stoječa na
parc. št. 1735, k.o. Koroška vrata;
2. garsonjera št. 3, na Koroški cesti 82
v Mariboru, v izmeri 10,65 m2, stoječa na
parc. št. 1735, k.o. Koroška vrata;
3. garsonjera št. 4, na Koroški cesti 82
v Mariboru, v izmeri 31,26 m2, stoječa na
parc. št. 1735, k.o. Koroška vrata;
4. enosobno stanovanje št. 5, na Koroški
cesti 82 v Mariboru, v izmeri 33,60 m2, stoječe na parc. št. 1735, k.o. Koroška vrata;
5. garsonjera št. 6, na Koroški cesti 82
v Mariboru, v izmeri 16,41 m2, stoječa na
parc. št. 1735, k.o. Koroška vrata;
vse stoječe na parc. št. 1735, pripisane
vl. št. 1408 k.o. Koroška vrata, zastavljene
v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 750,000.000 SIT za
čas do 31. 12. 2007.
SV 231/05
Ob-18590/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta z dne
22. 6. 2005, št. SV-231/05, je bilo dvosobno
stanovanje v Postojni na naslovu Prešernova ulica 6, označeno s št. S2, v izmeri
83,81 m2, v prvem nadstropju v zgradbi na
parc. št. 358/37, k.o. Postojna, z identiﬁkacijsko številko dela stavbe 2, last zastaviteljev Marije Glažar in Ivana Glažarja, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 6. 2005,
zastavljeno v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 10,000.000 SIT,
s pripadajočimi obrestmi in stroški.
SV 517/05
Ob-18591/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 517/05 z dne 22. 6.
2005, je nepremičnina, stanovanje v izmeri
42,47 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Šentiljska cesta
116, stoječe na parc. št. 360/3, k.o. Pekel,
ki je last Martina Matjašiča, stan. Praprotnikova ulica 20, Ptuj in Bojane Hohnjec, stan.
Goriška ulica 19/c, Maribor, vsakega do ene
polovice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 26. 9. 2003, aneksa k prodajni pogodbi
z dne 1. 9. 2004 in kupoprodajne pogodbe

z dne 3. 5. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Martina Matjašiča, stan. Praprotnikova ulica
20, Ptuj in Bojane Hohnjec, stan. Goriška
ulica 19/c, Maribor, v višini 15.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 646/05
Ob-18592/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 646/05 z
dne 23. 6. 2005, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom številka 30, v III. nadstropju
v izmeri 70,77 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu v Mariboru, Stantetova
32, zgrajenem na parceli številka 1009/1,
pripisani vložku številka 1414 katastrska
občina Spodnje Radvanje, last zastavitelja
Dušana Bosnarja, stanujočega Ulica Pohorskega bataljona 10, 2342 Ruše, enotna matična številka občana 3108968500356, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 28. 6. 2004, sklenjene med njim kot
kupcem in med Hamdo Salkić ter Evo Salkić
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedenega upnice do
dolžnika Hladilno ogrevalna tehnika d.o.o., s
sedežem Kolodvorska ulica 37 F, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 2040883,
v višini 8,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 6. 2015.
SV 473/05
Ob-18593/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 473/05, je bil poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju Železniške ulice v trgovskem poslovnem objektu
v Lescah, z oznako 1.1. trgovina, storitev, v
skupni izmeri 172,45 m2 (prodajni prostor z
oznako 1.1.1. v izmeri 138,40 m2, poslovni
prostor z oznako 1.1.2. v izmeri 29,55 m2 in
sanitarije z oznako 1.1.3. v izmeri 4,50 m2)
ter pripadajoči solastninski delež na skupnih
delih tega poslovnega objekta v Lescah, ki
stoji na parcelnih številkah 13/2 stavba v
izmeri 675 m2, 14/1 stavba v izmeri 141 m2,
parc št. 13/1 funkcionalen objekt 8 m2 in
dvorišče v izmeri 650 m2, vse k.o. Hraše,
vlož. št. 1408, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Radovljici, zastavljen v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, MŠ
5092221, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,882.848 SIT s pp.
SV 344/05
Ob-18594/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 344/05 z dne 24. 6.
2005, je bilo enosobno stanovanje številka
7, s pripadajočim kletnim prostorom v skupni izmeri 27 m2, katero se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Domžale, Ulica Simona Jenka 8, stoječega na parcelni številki 4791/1, stanovanjska
stavba v izmeri 593 m2, katera je pripisana
k vložku št. 1218 k.o. Domžale, katero je
na podlagi zemljiškoknjižno še neizvedene
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6. 2005,
lastnica do celote zastaviteljica Biljana Avrić,
EMŠO 0103978505353, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 140, MŠ 5446546, v
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zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 57.200 CHF s pripadki.
SV 32/2005
Ob-18595/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 32/2005 z
dne 23. 6. 2005, je trisobno stanovanje št.
5, v skupni izmeri 74,40 m2, ki se nahaja v
1. nadstropju stan. objekta BT-11/15-B 5a,
vhod II, ki stoji na parc. št. 87/3 k.o. Stari dvor, na naslovu Frankovo naselje 166,
v Škofji Loki, s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču k temu objektu,
last zastaviteljev Nastran Roberta in Katije
Križaj, na temelju prodajne pogodbe z dne
12. 5. 2005, sklenjene s prodajalcema Fuis
Vladimirjem in Fuis Zvonko, oba stanujoča
Frankovo naselje 166, Škofja Loka, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 103.300 CHF, z obrestno
mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini
2,20% letno, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 3,04% letno in efektivno obrestno
mero za najeti kredit v višini 3,11% letno, z
rokom vračila v 180 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 30. 6. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnika v primeru, če je dolžnik v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih
mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 776/2005
Ob-18596/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 776/2005 z dne
23. 6. 2005, je stanovanje št. 7/I, v izmeri
66,27 m², v stavbi v Mariboru, Ul. bratov
Greifov 36, stoječi na parc. št. 1170/1 k.o.
Pobrežje, solast Pungartnik Milene in Marka,
obeh stan. Maribor, Ul. bratov Greifov 36, na
temelju darilne pogodbe z dne 19. 5. 2004,
zastavljeno v korist NLB d.d., za zavarovanje denarnih terjatev v višini 16.600 EUR s
pp in 10.000 EUR s pp.
SV 809/2005
Ob-18597/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 809/2005 z dne
27. 6. 2005, je bila nepremičnina, štirisobno
stanovanje št. 2, v skupni izmeri 127,40 m2,
na podstrešju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica kneza Koclja 026, stoječe na
parc. št. 1922 k.o. Maribor-grad, last dolžnice in zastaviteljice Bajuk Barbare, EMŠO
1006976505354, stanujoče Nova Gorica,
Ulica Gradnikove brigade 39, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
6. 6. 2005 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi opr. št. SV 458/05 z dne 14. 6. 2005, s
prodajalko Nado Krope, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pripadki.
SV 856/2005
Ob-18598/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 856/2005 z dne
23. 6. 2005, je bila nepremičnina, in sicer
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dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Smetanova ulica 88,
v skupni izmeri 60,80 m2, ki stoji na parceli številka 1810, pripisani pri vložni številki
1179, k.o. Koroška vrata, katere lastnica je
Ernestina Kolšek, EMŠO 0703944505084,
stanujoča Maribor, Trubarjeva ulica 3, do
celote, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 241/05
Ob-18715/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, št.
SV-241/05 z dne 27. 6. 2005, je bilo trisobno stanovanje, označeno s št. B6 v izmeri
78,51 m2, v prvem nadstropju zgradbe na
parceli št. 374/15, 2895/3 in 457, k.o. Postojna, na naslovu Ulica 1. maja 2, Postojna,
last Danice Hrvatin, stanujoče v Postojni,
Ulica 1. maja 2, zastavljeno v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična št. 5092221, in sicer za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pripadki in stroški.
SV 1445/2005
Ob-18716/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1445/2005 z dne
28. 6. 2005, je bilo stanovanje št. A2-II-2,
to je dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma v drugem nadstropju v neto stan.
površini 78,62 m2, z ložo 6,71 m2, v prodajni
površini 83,65 m2, s kletnim prostorom št.
SH12, v izmeri 6,02 m2 ter dvižnim parkirnim
mestom št. 22, v izmeri 14,84 m2 v garažni kleti, v poslovno stanovanjskem objektu
Poljane v Ljubljani, ki leži na parc. št. 38,
parc. št. 39 k.o. Poljansko predmestje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih zgradbe, v lasti Cvetoslava
Gregorca, Vodnikova ulica 19, Dob, EMŠO
0309960500394, na podlagi prodajne pogodbe št. PO17/04-S z dne 25. 2. 2004,
sklenjene z SGP Kraški zidar d.d., Sežana,
kot prodajalcem ter vknjižbenega dovoljenja z dne 22. 11. 2004, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, matična št. 5026024,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16,000.000 SIT s pripadki.
SV 905/05
Ob-18721/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 905/05 z dne 29. 6. 2005,
je dvosobno stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjskega objekta C-2, na naslovu Janeza Puharja 7, Kranj, stoječega na parc. št.
1182/3 k.o. Huje, skupaj v izmeri 66,50 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom, last zastavitelja Boštjana Juvana, Ljubljanska cesta 15,
Kranj, na temelju pogodbe o odkupu stanovanja št. 52/93, sklenjene dne 31. 8. 1993, s
prodajalcem Gorenjski tisk, p.o. Kranj, Zoisova 1, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka
1430564, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 37.600 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero
v višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,138% in pribitka v višini 2,600%,
kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,738%, z
odplačilom v 120 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe
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znaša 394,01 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila in zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu,
od katerih prva zapade v plačilo dne 1. 8.
2005, zadnja pa dne 1. 7. 2015, z možnostjo
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primeru, če je dolžnik v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih
anuitet, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z
ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 539/05
Ob-18722/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 539/05 z dne 28. 6.
2005, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 36, v izmeri 62,56 m2, ki se nahaja v petem nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Ljubljanska ulica 88/a,
stoječi na parc. št. 180, k.o. Sp. Radvanje, ki
je do celote last Ramiz Sadik Berisha, stan.
Ljubljanska ulica 88A, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 2002,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Ramiz Sadik
Berisha, Ljubljanska ulica 88A, Maribor, v
višini 28.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 323/05
Ob-18818/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 323/05 z dne 29. 6.
2005, je bila nepremičnina – garsonjera št.
1, v izmeri 25,68 m2, v pritličju, stanovanjske
hiše, s pomožnimi prostori (kletjo v izmeri
1,2 m × 1,6 m in sorazmernim deležem na
skupnih prostorih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, na naslovu Na Klisu 6 A,
Vrhnika, stoječi na parc. št. 2007/1 in parc.
št. 2080/5, vpisani v vl. št. 3051, k.o. Vrhnika, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4. 2005, sklenjene s prodajalcem Cvetković Radomirjem,
roj. 25. 7. 1948, stan. Na Klisu 6 A, Vrhnika,
zastavljena v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska cesta 63, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.200 EUR, s pripadki.
SV 925/05
Ob-18819/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 925/05 z dne 29. 6.
2005, sta enosobno stanovanje št. 3, v izmeri 61,30 m2, v drugem nadstropju objekta
na naslovu Smledniška c. 1, Kranj, stoječega na parc. št. 346/8 k.o. Čirče, last zastaviteljice Sanje Randjelović, Cesta 1. maja
67, Kranj, na temelju prodajne pogodbe št.
AG-24051/05 z dne 24. 5. 2005 in dodatka
h kupoprodajni pogodbi št. AG 24051/05
z dne 17. 6. 2005, obe sklenjene s prodajalcem Sandrijem Kolenovićem in enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 47,10 m2,
v drugem nadstropju objekta, na naslovu
Smledniška c. 1, Kranj, stoječega na parc.
št. 346/8 k.o. Čirče, last zastavitelja Mirka
Randjelovića, Cesta 1. maja 67, Kranj, na
temelju prodajne pogodbe št. AG-2405/05
z dne 24. 5. 2005, sklenjene s prodajalcem
Sandrijem Kolenovićem, zastavljena v korist

upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 51.800
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z
letno obrestno mero v višini 6-mesečnega
Euribor, ki trenutno znaša 2,138% in pribitka v višini 2,5%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,638%, z odplačilom v 180
zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki
ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 399,93
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila in
zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega prvega v mesecu, od
katerih prva zapade v plačilo dne 1. 8. 2005,
zadnja pa dne 1. 7. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primeru, če sta dolžnika
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 58/2004
Os-18274/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Kiš
Vladimir s.p., Urarstvo, Trg svobode 14,
Tržič, matična št. 1109987, se začne in se
takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2005
St 1/2005
Os-18275/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Dijana Oman s.p., stalno bivališče Zg.
Rute 82, Gozd Martuljek, začasno bivališče Podkoren 92, Kranjska Gora, matična št.
1603990, šifra dejavnosti 55.400 se začne
in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2005
St 24/2005
Os-18276/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2005 z dne 20. 6. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Atac Sport, športne trgovine d.o.o., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, matična št.: 1715259, davčna
št.: 85029815.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 9. 2005 ob 9. uri v sobi št. 014/klet tukajšnjega sodišča.
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4. Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 20. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2005
St 89/2005
Os-18277/05
To sodišče je s sklepom St 89/2005 dne
10. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Timplesk d.o.o., Krožna pot 6,
Ljubljana, matična številka: 5741092.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 9. 2005 ob 13.10 v sobi 307/A, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
St 69/2005
Os-18278/05
To sodišče je s sklepom St 69/2005 dne
21. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gaia Globalni inženiring, družba za projektiranje, gradnjo in opremo
objektov d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana,
matična številka: 5440416.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 10. 2005 ob 10. uri v sobi 321/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2005
St 16/2005
Os-18279/05
To sodišče je s sklepom St 16/2005 dne
21. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Majdič Marija s.p. – posredniške storitve, Selo pri Ihanu 6, Domžale,
davčna številka: 35850833, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2005

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 19. 9. 2005 ob 11.30, soba 366/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2005

St 64/2005
Os-18280/05
To sodišče je s sklepom St 64/2005 dne
21. 6. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tomaž Golomboš s.p., Hudovernikova 11, Ljubljana, matična številka
5522348000, šifra dejavnosti 51.410, ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2005

St 9/2005
Os-18285/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Kardoš Branko s.p., Avtoprevozništvo,
Gregorčičeva 55, Murska Sobota – v stečaju (davčna številka 95642633, matična
številka 5254495), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev določen za dne 11. 7. 2005 ob 9. uri, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 6. 2005

St 89/2003
Os-18281/05
To sodišče je s sklepom St 89/2003 dne
17. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom R-Meća d.o.o. – v stečaju, Ob
železnici 18, Ljubljana.
Dolžnik se o pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2005
St 113/2004
Os-18282/05
To sodišče je s sklepom St 113/2004 dne
21. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pupatex, inženiring, d.o.o. – v
stečaju, Celovška 280, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2005
St 259/2004
Os-18283/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
259/2004 dne 17. 6. 2005 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Dijaški dom
Trbovlje – v likvidaciji, Šuštarejva kolonija 42a, Trbovlje.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2005
St 141/2005
Os-18284/05
To sodišče je s sklepom St 141/2005
dne 20. 6. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Midles Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljanska c. 69, Kočevje, matična številka 5430194, davčna številka
31595472.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih 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

St 24/2005
Os-18286/05
To sodišče je dne 20. 6. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 24/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Jedro, Orodjarstvo, d.o.o., 5292 Renče, Lukežiči 3/A,
z matično številko 5446384, davčno številko
16729544 in šifro dejavnosti 28.622.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014 sklic na št.
11 42218-7110006-2405. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 9. 2005 ob 8.30 v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2005
St 2/2005
Os-18287/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Miran Žlahtič s.p., Mizarstvo, Zagrebška cesta 54, Ptuj, matična
številka 5100035, šifra dejavnosti 36.120,
davčna številka 60136430, s sklepom opr.
št. St 2/2005, z dne 7. 6. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 18. 6. 2005, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi
upniki. Sklep določa:
– Razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, ki se poplačajo v višini
20 % njihove vrednosti z obrestno mero
v višini T + 0,5 % v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave; navedene obresti tečejo od dne-
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va začetka postopka prisilne poravnave do
roka za poplačilo terjatve;
– Razred B – terjatve iz naslova obveznosti do državnih institucij, ki se poplačajo
v višini 20 % njihove vrednosti z obrestno
mero v višini T + 0,5 % v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave; navedene obresti tečejo od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do roka za poplačilo terjatve;
– Razred C – terjatev iz naslova obveznosti do ločitvenega upnika, za katerega se
položaj po potrditvi prisilne poravnave spremeni zaradi odpovedi ločitveni pravici, ki
se poplača v višini 100 % njene vrednosti z
obrestno mero v višini T + 0,5 % v roku petih
let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave; navedene obresti tečejo od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do roka za poplačilo terjatve.
Sestavni del sklepa je – seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred
A in B, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju na
dan začetka postopka prisilne poravnave
– 25. 2. 2005 in seznam upnikov, ki so razvrščeni v razred C (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 6. 2005
St 39/2005
Os-18389/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2005 sklep z dne 23. 6. 2005:
I. Okrožno sodišče v Celju je dne 9. 5.
2005 ob 13.45 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Strojing co., inženiring, zastopstvo, trženje, tehnično svetovanje d.o.o.,
Mariborska 86, Celje, ki ga zastopa pooblaščenka Daša Gregorin Štifter, odvetnica iz
Celja, z dne 6. 5. 2005 in je dne 23. 6. 2005
ob 8.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Strojing co., inženiring, zastopstvo,
trženje, tehnično svetovanje d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka: 1318039, ID
št. za DDV: Sl50632264).
Odslej se ﬁrma glasi: Strojing co., inženiring, zastopstvo, trženje, tehnično svetovanje d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka: 1318039, ID št. za DDV:
Sl50632264) – 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 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
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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 42153-7110006-00390505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. septembra 2005 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 23. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2005
St 15/2005
Os-18390/05
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 15/2005
z dne 1. 6. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Elﬁs elektrostoritve, trgovina in gostinstvo Novo mesto
d.o.o., Ragovska ulica 7, Novo mesto,
matična številka 5474019, šifra dejavnosti
45.310 in njegovimi upniki.
2. Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Vida Gaberc, Šmartinska cesta
10, Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Novo mesto, Kandijska
21, Novo mesto, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, Oddelek v Novem
mestu,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto,
– Eventus Novo mesto d.o.o., Povhova
ulica 1, Novo mesto,
– Eltom, trgovina na debelo in drobno,
Tomaž Blažon, s.p., Ulica talcev 9, Novo
mesto,
– Anka Češarek, Košenice 101, Novo
mesto – delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 6.
2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 6. 2005
St 146/2004
Os-18391/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 146/2004 dne 22. 6. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Maybe Proizvodno in trgovsko podjetje Ljubljana
d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
St 295/2004
Os-18392/05
To sodišče je s sklepom St 295/2004 dne
22. 6. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Dimnikarstvo
Halilović Enes s.p., Partizanska cesta 6,
Rakek, matična številka 5095392, davčna
številka 39314332.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
St 27/2005
Os-18393/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2005 sklep z dne 24. 6. 2005:
I. To sodišče je dne 11. 4. 2005 ob 13.08
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Bojan
Senica s.p., SEE-TRANS, Ilirska ulica 9,
Škofja vas, z dne 8. 4. 2005 in je dne 24. 6.
2005 ob 12. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Bojan Senica s.p., SEE-TRANS,
Ilirska ulica 9, Škofja vas (matična številka:
5089922, ID št. za DDV: SI96858192).
Odslej se ﬁrma glasi: Bojan Senica s.p.,
SEE-TRANS, Ilirska ulica 9, Škofja vas
(matična številka: 5089922, ID št. za DDV:
SI96858192) – 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 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 stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-00270505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. septembra 2005 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 24. 6. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 6. 2005
St 21/2005
Os-18394/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2005 sklep z dne 23. 6. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avtohiša LVM, Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o., Šmarjeta 8a, Celje – v stečaju
(matična številka: 1422855, ID št. za DDV:
SI33491054), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
7. septembra 2005 ob 14. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avtohiša LVM,
Trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o., Šmarjeta 8a, Celje – v stečaju (matična številka:
1422855, ID št. za DDV: SI33491054), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2005
St 3/2005
Os-18438/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 3/2005
z dne 24. 6. 2005, stečajni postopek nad
dolžnikom Loggia Caffe, d.o.o., trgovina,
proizvodnja in gostinstvo Koper, Titov
trg 1, Koper, matična št. 5319439, šifra
dejavnosti 080190, začelo in ga takoj tudi
zaključilo, ker dolžnik nima premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2005

Izvršbe
In 2002/01622
Os-16238/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z ne 13. 1. 2003, opr. št. In 2002/01622-2,
je bil dne 3. 1. 2005 opravljen v korist upnik
SPL d.d. , Frankopanska 18a, Ljubljana,
rubež stanovanja v izmeri 32,86 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na Trubarjevi
74, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 36/1, k.o.
Tabor, last dolžnice Prinčič Ane.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
In 2004/01210
Os-16506/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 1. 2005, opr. št. In 2004/01210-3,
je bil dne 5. 5. 2005 opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 14, v II. nadstropju na
naslovu Topniška 30, Ljubljana, v izmeri
47,84 m2, last dolžnice Šum Tatjane, Topniška 30, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
In 2001/01612
Os-16568/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 12. 2001, opr. št. In 2001/01612, je
bil dne 22. 11. 2004 opravljen v korist upnice
Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež garaže št. 10, na
naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana, last dolžnika Jereb Jožeta, Mače 29, Preddvor.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2005
In 143/03
Os-17393/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 143/03 z
dne 26. 2. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 42,
v 10. nadstropju stanovanjskega bloka Trg
revolucije 10a, Trbovlje, v izmeri 42,80 m2,
ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnice Ivane Hočevar, Trg revolucije 10a,
Trbovlje, zarubljeno v korist upnika: Hugo
Polajner, Ob Meži 10, Mežica, zaradi izterjave 2,262.400 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 6. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3230/2004
Os-10073/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Sudke Fleišman, Prešernova cesta 32, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe o prodaji garaže z dne 1. 4.
1993, sklenjene med Ačkovič Đemom, Miklošičeva 4, Domžale, sedaj Kamniška 13,
Domžale, kot prodajalcem in pokojno Janža
Marijo Jožico, nazadnje stanujočo Prešernova 32, Domžale, kot kupcem. Predmet te
pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bila
solastninska pravica do ene idealne dvajsetine nepremičnine parc. št. 3730 k.o. Domžale, kar v naravi predstavlja samostojno
garažo, in sicer 14. garažo v nizu gledano
iz zahoda proti vzhodu, ki se nahaja v sklopu garaž, stoječih na tej parcelni številki.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do 1/20, parc. št. 3730,
k.o. Domžale, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1998, sklenjene med
dediči Janža Marije Jožice, in sicer Petrom
Janžem, stanujočem Rakitna 37, Preserje
ter Andrejem Janžem, stanujočem Miklošičeva 15, Domžale, kot prodajalcem in Sudke Fleišman, stanujoče Šerkova 11, Ljubljana, sedaj Prešernova cesta 32, Domžale,
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 4. 2005
Dn 3114/2003
Os-14409/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Jožefe Možič, Krakovska
10a, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja, kot posameznega
dela stavbe št. 676/76 z dne 7. 4. 1976.
Pogodbo, katere izvirnik se je izgubil, sta
sklenila prodajalec SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova 7, katerega je zastopal direktor
France Martinec ter kupca Ložar Janez in
Ložar Branka, oba takrat Videm 36, Dol pri
Ljubljani, predmet pogodbe pa je bilo stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu
Krakovska ulica 10a, Domžale, z oznako
1b/III. nadstropje – severno stopnišče, v
neto površini 50,97 m2. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Leban Edvarda, Zg. Bitnje 236b, Žabnica in Jožefe Možič, Krakovska 10a, Domžale, za vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 3. 1984, sklenjene med Ložar
Branko in Ložar Janezom, kot prodajalcema in Leban Edvardom in Možič Jožefo,
kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 5. 2005
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Dn 3113/2003
Os-14410/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Jožice Janko in Bojana
Janko, oba Krakovska cesta 10a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 705/76
z dne 12. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem SGP
Graditelj, Kamnik, ter kupcema Hrovat Jožetom in Hrovat Darinko, takrat Ljubljana,
Tabor 9 ter kupoprodajne pogodbe z dne
16. 9. 1982, sklenjene med prodajalcema
Hrovat Jožetom in Hrovat Darinko, takrat
Krakovska 10a, Domžale, kot prodajalcema in Gonza Gyurgyica, stanujočem Milana
Majcna 7, Ljubljana, kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje št. 28
v izmeri 52,60 m2, na naslovu Krakovska
10a v Domžalah, skupaj s pravico uporabe
skupnih prostorov (hodnik, stopnišče, kolesarnica). Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljev, za vsakega
do 1/2 predmetnih nepremičnin, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7 .4. 1990,
sklenjene med prodajalcem Gonza Gyurgyco ter kupcema Janko Jožico in Janko
Bojanom, Krakovska cesta 10a, Domžale,
etažnega načrta z dne 31. 1. 2003 in potrdila OGU Ljubljana, Izpostava Domžale, z
dne 7. 2. 2003.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 4. 2005
Dn 4746/2004
Os-14411/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Pančur Roberta, Jemčeva 43,
Trzin, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 26. 10. 1999, sklenjene med
Cotman Mirkom, Jemčeva 43, Trzin, kot prodajalcem ter Pančur Vanjo in Pančur Robertom, oba Jemčeva 43, Trzin, kot kupcema
stanovanjske hiše z garažo in dvoriščem,
stoječe na parc. št. 208/1, k.o. Trzin. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Pančur Vanje in Pančur Roberta, oba Jemčeva 43, Trzin, za vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 10. 1999,
katero vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 4. 2055
Dn 5788/2004
Os-14412/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Miloša in Pelke Petrovič,
Mengeš, Slovenska cesta 67, ki ju zastopa
notar Jože Rožman, Domžale, Kolodvorska
cesta 9a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8 .7. 1985, ki so jo sklenili
prodajalci Alojz in Rajko Sicherl, Jelka Habjan – Sicherl in Maja Držanič, s kupovalko
takratno Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Domžale. Predmet te pogodbe
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je bilo trisobno stanovanje, takrat označeno
s št. 15, sedaj št. 17, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mengšu, takratne Blejčeve 9, sedaj Slovenska cesta 67, in
sicer v izmeri 63 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 8,1 m2, vpisano v vložku št. E2, list
B/XVIII, k.o. Mengeš, s pravico uporabe na
skupnih delih in napravah stavbe. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe opr. št. SV 367/97 z dne
8. 10. 1997, ki so jo sklenili Raušl Franc,
stanujoč Slovenska cesta 67, Mengeš, kot
prodajalec in predlagatelja kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
do objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 5. 2005
Dn 5560/2004
Os-14413/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Dajić Sandre, stanujoče Hranilniška ulica 10, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 565/85 o prodaji in nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe, ki
sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova 7,
katerega je zastopal direktor Robič Boris,
kot prodajalec ter Kolenc Rado, Ljube Šercerja 1, Domžale, kot kupec in aneksa št.
1 k tej pogodbi z dne 12. 4. 1986. Predmet
te pogodbe je bilo stanovanje, garsonjera
št. 21 G/III – S, z neto površine 27,85 m2
in pomožnega prostora 1,90 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Levčeva 13, Mengeš, sedaj vpisani v zemljiški knjigi v vložku
3406/23, k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 9. 2004, sklenjeno med Čulk Damijano in
Tomažem, Levčeva 13, Mengeš, ter predlagateljico.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 5. 2005
Dn 2195/2005
Os-14407/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka Đorđa Jovanovića in Slavke Jovanović, oba
Tinjan 76, Škoﬁje, zaradi izbrisa starih hipotek odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke ter prepoved odsvojitve, vknjižene
na podlagi posojilne pogodbe z dne 25. 4.
1984, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 1,100.000 DIN, z 10% obrestmi in p.p.,
pri vl. št. 542, k.o. Tinjan, nepremičnini parc.
št. 1302/1, pri solastniškem deležu Jovanović Đorđa, roj. 30. 4. 1969, Tinjan 76, Škoﬁje
in Jovanović Slavke, roj. 30. 12. 1940, Tinjan 76, Škoﬁje, vsakega do deleža 1/2.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
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postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2005
Dn 7365/2002
Os-16251/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Silvestra Lipoška, Cesta proletarskih brigad 65, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
35, z identiﬁkacijsko številko 126.E, 127.E in
128.E in vpisanem v podvložku št. 1673/99,
v k.o. Spodnje Radvanje, dne 20. 5. 2005,
pod opr. št. Dn 7365/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 17. 3. 1993,
sklenjene med Zidarič Benom, roj. 15. 6.
1947, stan. C. proletarskih brigad 65, Maribor, kot darovalcem in Zidarič Benom, roj.
15. 1. 1973, stan. C. proletarskih brigad 65,
Maribor, kot obdarjencem, s katero je darovalec podaril, izročil in prepustil obdarjencu v
takojšnjo in izključno last stanovanje št. 35,
v IX. nadstropju stanovanjske stavbe na C.
proletarskih brigad 65, v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 126.E, 127.E in 128.E
in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1673/99 v katastrski občini Sp. Radvanje ter
dovolil vpis lastninske pravice na ime obdarjenca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listih, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2005
Dn 13382/2001
Os-16569/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Bolka,
Knafelčeva ul. 30, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 14, z
identiﬁkacijsko številko 21. E in 22.E in vpisanem podvložku št. 1816/13, v k.o. Spodnje Radvanje, dne 24. 5. 2005, pod opr. št.
Dn 13382/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 2984-573-13-2/4-RB
z dne 16. 1. 1981, o prodaji stanovanja
št. 14, v IV. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Knafelčeva ul. 30, z identiﬁkacijskim znakom 21.E in 22.E in vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1816/13, v
katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar
n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD
Visoke gradnje n.sol.o., Maribor, Industrijska
ul. 13, ki ga zastopa direktor Milan Kuster,
dipl. ing. org. dela, kot prodajalcem in Andrejem Bolkom, Betnavska 46, Maribor in
Ljudmilo Bolko, Endlicherjeva ul. 7, Maribor,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 2005

Dn 3117/2003
Os-14406/05
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ireni Šik-Zabukovec v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Stepančič Jolande in Parecaga 162, Sečovlje,
zoper nasprotno udeleženko Jugoslovanko
izvozno in kreditno banko Beograd, PE Koper, zaradi izbrisa stare hipoteke in prepovedi odtujitve in obremenitve, dne 16. 5.
2005 sklenilo:
pri nepremičnini s parc. št. 990/2, k.o.
Sečovlje, v vl. št. 1526, k.o. Sečovlje, last
predlagateljice in zastavne dolžnice Jolande Stepančič do 1/3, zastavnega dolžnika Stepančič Fabjana iz Parecaga 162,
Sečovlje do 1/3 in Stepančič Roberta iz
Parecaga 162, Sečovlje do 1/3, se z dnem
16. 5. 2005 začne postopek za izbris stare
hipoteke, vpisane pod Dn št. 706/93, na
podlagi kreditne pogodbe z dne 14. 12.
1983, z Jugoslovansko izvozno in kreditno
banko Beograd, PE Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 125.000 DIN z
8% obrestmi.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko in
kreditno banko Beograd, PE Koper, se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke,
ki je predmet tega postopka nasprotuje, da v
3 mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke pri Okrajnem
sodišču v Piranu pod Dn. št. 3117/2003.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
VII P 2821/2004
Os-14322/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Lobnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, proti
toženi stranki Špelci Zavašnik, Cesta 24.
junija 42, Ljubljana-Črnuče (naslov za vročanje: pri Toplak, isti naslov), zaradi plačila 435.026,04 SIT s pp, dne 10. 5. 2005,
sklenilo:
začasna zastopnica tožene stranke, odvetnica Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana, imenovana s sklepom Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. I 1997/15633
dne 11. 10. 2001, se razreši dolžnosti v tej
pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2005
I 2002/14226
Os-16570/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Kujtime Shala Berisha, Rusjanov
trg 6, Ljubljana, zaradi izterjave 76.567 SIT
s pp, dne 30. 5. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
I 1999/19681
Os-16571/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Jadranko Kos, Ul. Vide Pregarčeve
13, Ljubljana, zaradi izterjave 55.392 SIT s
pp, dne 23. 5. 2005 sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005
I 2003/01220
Os-16358/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju, proti dolžnici Suzani Todorovič, Šolska ul. 13, Portorož, zaradi izterjave
52.538 SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici Suzani Todorovič se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/01220 postavi Peter Kos, odvetnik
v Portorožu.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 6. 2005
I 2003/00015
Os-17400/05
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi
določb prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 51/98), dolžniku Boštjanu Camleku, Bevke
61a, Vrhnika, v izvršilni zadevi I 2003/00015,
zaradi izterjave zneska 22.318,36 EUR s pp,
postavilo začasnega zastopnika, Daniela Veharja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljen
zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 6. 6. 2005
In 35/04, In 244/04
Os-15035/05
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi In 35/04 in In 244/04, upnice Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo

zastopa odvetnik Marko Savinek iz Žalca,
zoper dolžnika Felicijan Milana, nazadnje
stanujočega Goriška 49, Velenje, zaradi
plačila 789.777,47 SIT s pp in 529.318,96
SIT s pp, na podlagi prvega odstavka, 4.
točke drugega odstavka in drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi 15. členom
ZIZ, s sklepom z dne 23. 5. 2005, dolžniku
Felicijan Milanu, v predmetnih izvršilnih postopkih postavilo začasno zastopnico Majdo Kac, Šaleška c. 19/a, Velenje, odvetnico
iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem postopku
vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 23. 5. 2005

Oklici dedičem
D 315/2001
Os-13694/05
Dne 10. 1. 2002 je umrla Novak Marija,
roj. Mehle, roj. 10. 4. 1950, nazadnje stanujoča Aalen, Nemčija, začasno Spodnja
Slivnica št. 51, po kateri prideta v poštev
za dedovanje kot zakonita dediča zap. sin
Novak Štefan, roj. 30. 5. 1982, prej stanujoč
Gartenstrasse 75B, Nemčija, sedaj neznanega bivališča in zap. sin Novak Klemen,
roj. 3. 10. 1986, prej stanujoč Gartenstrasse
75B, Nemčija, sedaj neznanega bivališča.
Sodišče poziva zakonita dediča, da se
v roku enega leta od te objave prijavita sodišču kot dediča. Po preteku tega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 4. 5. 2005
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Oklici pogrešanih
N 8/2005
Os-15838/05
Pogrešani Janez Košak, roj. 11. 8. 1884,
Male Rebrce 5, materi Mariji in očetu Antonu, oba Male Rebrce 5, je leta 1908 odšel
v Ameriko in naj bi tam umrl 15. 8. 1933.
Pogrešancu je bila postavljena skrbnica za
poseben primer, Anica Murn, stanuje Male
Rebrce 6, Zagradec.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi kaj vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica. Po poteku
roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 16. 5. 2005
N 10/2005
Os-17397/05
Pogrešani Ivan Škulj, roj. 29. 8. 1921,
Ponikve 43, sin Frančiške in Antona, Ponikve 43, pogrešan od maja ali junija leta 1945,
ko naj bi umrl v maju ali juniju leta 1945 v
Teharjih in se je za njim izgubila vsaka sled.
Pogrešancu je bil postavljen skrbnik za poseben primer Alojz Somrak, Ponikve 33a,
Videm Dobrepolje.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi kaj vedeli o njegovem
življenju, da to sporočijo v treh mesecih po
objavi tega oklica. Po poteku roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 6. 2005

II D 195/95
Os-16871/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Dobaj
Kristini, roj. Drstvenšek, roj. 17. 10. 1916,
upokojenki, nazadnje stanujoči Hrastje 20,
Limbuš-Pekre, ki je umrla 4. 1. 1995.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Dobaj Kristini, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2005

N 389/2005
Os-14732/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku nepravdni postopek zaradi razglasitve
Emme Emile Kovač, roj. Korn, roj. 1. 5. 1865
v Ljubljani, stanujoči v Ljubljani, Slomškova
3, za mrtvo.
Pogrešana je bila po zaplembi hiše na
Slomškovi 3 v Ljubljani v avgustu leta 1946,
skupaj z bratom Kovač Jankom, prisilno deportirana v Avstrijo. Za Emmo Emilo Korn,
ki naj bi bila nameščena v enem izmed zbirnih centrov na območju sedanje Republike
Slovenije, se je izgubila vsaka sled in tudi
nihče od sorodnikov ni bil obveščen o času
in kraju njene smrti.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Emmo Emilo Korn
poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njenem življenju pa, da to v treh mesecih od
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Po poteku tega roka bo
sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005

II D 1131/2004
Os-17391/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Golob
Erni, roj. 16. 4. 1919, nazadnje stanujoči
v Mariboru, Žnidaričeva ul. 3, ki je umrla
5. 12. 2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Golob Erni, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v
enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 2005

N 61/2004
Os-17399/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Plesničar Ferdinanda, Ravnica 54, Grgar, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvega, in sicer Cej Ivana,
pok. Andreja, Voglarji 62, ki ga zastopa
začasna zastopnica odv. Nada Bolcar iz
Solkana.
O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške
knjige, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Cej Ivana,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
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poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1041/2005
Rg-17260/05
Družba Qart – Šlibar, k.d., trgovina,
storitve, gostinstvo, računalniški inženiring, graﬁka, uvoz, izvoz, s sedežem
Žirovnica, Moste 20A, vpisana na reg. vl.
št. 1/05838/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Šlibar Tomaž in Šlibar Avgust, oba Moste 20A,
Žirovnica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2005
Srg 1119/2005
Rg-17261/05
Družba Anima – M, proizvodnja PVC
stavbnega pohištva, d.o.o., s sedežem
Podnart, Otoče 35, vpisana na reg. vl. št.
1/06968/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Češarek Anton, Otoče 35, Podnart.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2005
Srg 1140/2005
Rg-17655/05
Družba Prudent, proizvodnja komponent in trgovina, d.o.o., s sedežem Kranj,
Ljubljanska cesta 24/a, vpisana na reg.
vl. št. 1/06008/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ficko Tomislav, Alpska cesta 94, Lesce in Hančič Stanislav, Kamniška cesta 40, Vodice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 6. 2005
Srg 02827/2005
Rg-10873/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Agrico – Glavnik
in Glavnik, trgovina, uvoz, izvoz d.n.o. Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, objavlja sklep:
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družba Agrico – Glavnik in Glavnik, trgovina, uvoz, izvoz d.n.o. Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, reg. št. vl. 1/14351/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Glavnik Andrej in Javh
Glavnik Irena, oba Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
Srg 5134/2005
Rg-16556/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Hogar, gostinske storitve d.o.o., Raičeva ulica 73A,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro Košak,
objavlja sklep:
Hogar, gostinske storitve d.o.o., Raičeva ulica 72A, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Maksimovič Zoran, Raičeva ulica 72, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Srg 4908/2005
Rg-16561/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Forjan, knjigovodske in
poslovne storitve d.o.o., Strmica 33, Vrhnika,
ki jo zastopa notarka Metka Zupančič iz Ljubljane, objavlja sklep:
Forjan, knjigovodske in poslovne storitve d.o.o., Strmica 33, Vrhnika, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Antonija Forjan, Strmica
33, Vrhnika, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče

po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Srg 5077/2005
Rg-16563/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Marc & Kumer, frizerske
storitve, d.n.o., Resljeva ul. 10, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p. d.n.o., objavlja sklep:
Marc & Kumer, frizerske storitve,
d.n.o., Resljeva ul. 10, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kumer Andrej, Kranjčeva ulica 10 in Ana Marc Kumer, Pavšičeva
ulica 14, Ljubljana, ki prevzemata obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Srg 05715/2005
Rg-17667/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Umbergar Commerce &
Co., trgovina in obrtne storitve, d.n.o., Ljubljana, Spodnji Rudnik c. V/7, objavlja sklep:
družba Umbergar Commerce & Co.,
trgovina in obrtne storitve, d.n.o., Ljubljana, Spodnji Rudnik c. V/7, reg. št. vl.
1/25505/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Omahen Slavka, Jurčkova cesta 58, Ljubljana in Umbergar Anton,
Spodnji Rudnik c. V/7, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2005
Srg 410/2005
Rg-13698/05
Družba Goriški sejem, Organiziranje
sejmov in sejemske storitve d.o.o., s sedežem Gradnikove brigade 6, 5000 Nova
Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-3901-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 6. 4. 2005.
Ustanoviteljice in družbenice družbe so:
Meblo Kovinoplastika storitve, družba za
zaposlovanje in opravljanje storitev d.o.o.,
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Industrijska cesta 5, Kromberk, Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Trg. E.
Kardelja 1, Nova Gorica in Območna obrtna zbornica Nova Gorica, Ulica Gradnikove
brigade 6, Nova Gorica, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
DORIAN – Center za umetnost, Stari trg
22, Ljubljana, štampiljko kvadrataste oblike,
na njem je upodobljen pes dalmatinec,
ki leži na napisu DORIAN. Spodaj je z
majhnimi črkami napis: center za umetnost.
gng-191294
TERMO d.d., ŠKOFJA LOKA, Trata
32, Škofja Loka, štampiljko pravokotne
oblike, zgoraj odebeljen napis TERMO,
spodaj pod napisom na levi strani v treh
vrsticah z manjšimi črkami napis TERMO
d.d., industrija tehničnih izolacij SI, Škofja
Loka Trata 32, spodaj desno kratica AK.
gnr-191408

Priglasitveni list
Ažnoh Matjaž, Pohorska 15, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-1174/00, izdan dne 27. 12. 2000 in 19. 6.
2002. gni-191617
Beden Tomaž s.p., Videm 1, Lukovica,
priglasitveni list, opravilna št. 6-437/94,
izdan dne 1. 8. 1994. gny-191747
Bojan Krivec s.p., Svetinova ulica
7, Šentjur, priglasitveni list, opravilna
št. 52-1063/05, izdan dne 18. 3. 2005.
gng-191715
Brlec Jakob s.p., Pionirska ulica 25,
Radomlje, priglasitveni list, opravilna št. 060385/94, izdan dne 7. 4. 2004. gnx-191381
Gomboc Fredi s.p., Ulica Jakoba Aljaža
3, Mojstrana, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0658/95, izdan dne 1. 3. 1995.
gno-191532
Kolar Mojmir, Cesta na Ostrožno 104, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 03-2569/97,
izdan dne 1. 11. 1997. gnq-191255
Markučič Florjan s.p., Škocjan 34, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-968/14. gno-191482
Marolt Ivica, Veliki Graber 116, Veliki
Gaber, priglasitveni list, opravilna št.

057-008/93, izdan dne 1. 12. 1993.
gno-191332
Ritonija Vladimir s.p., Sp. Slemen 43,
Selnica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0033/94, izdan dne 22. 5. 1996.
gnm-191484
Štojs Aleksander, Perovo 7, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1757-04,
izdan dne 1. 4. 2004. gnt-191752
Tič Slavko, Grajska 10, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 510686/95, izdan dne 1. 1. 1995. gnp-191231

Potne listine
Bačar Bojan, Kamnik pod Krimom
75/b, Preserje, potni list, št. P00912492.
gnm-191209
Bačar Jana, Kamnik pod Krimom
75/b, Preserje, potni list, št. P00897754.
gnn-191208
Benko Dragica, Kobdilj 4/b, Štanjel,
maloobmejno prepustnico, št. AI 168355.
gnt-191527
Bevc Olga, Na Mlini 29, Novo mesto,
potni list, št. P00159628. gnq-191630
Blatnik Viktor, Črmošnjice 4, Novo mesto,
potni list, št. P01110064. gnj-191287
Bogolin Anamarija, Drnovo 48, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. P00677772.
gny-191547
Bogolin Irma, Drnovo 48, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. P00677770.
gnb-191545
Bogolin Lucija, Drnovo 48, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. P00677771.
gnz-191546
Čebokli Teja, Cankarjeva 40, Nova Gorica,
potni list, št. P00839510. gnu-191576
Dobnik Aleš, Levec 74, Petrovče, potni
list, št. P00141781. gnv-191525
Domiter Zlata, Kocljeva 4, Murska Sobota,
potni list, št. P00314884. gno-191282
Francek Marijan, Glinškova ploščad
10, Ljubljana, potni list, št. P00660353.
gnt-191727
Frelih Renato, Rupa 32, Kranj, potni list,
št. P00399968. gnb-191245
Golemović Igor, Brest 28, Ig, potni list, št.
P00595528. gnp-191831
Grahovac Mišo, Vrstna ulica 25,
Notranje Gorice, potni list, št. P00386386.
gns-191403
Grandovec Anton, Cesta 15, Videm-Dobrepolje, potni list, št. P01074616. gnv-191375
Halilović Anela, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. P00869845. gnj-191662
Hribar Boštjan, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00010663. gnj-191312
Ivanović Miloje, Bistrica pri Tržiču, Cesta
na Loko 1, Tržič, potni list, št. P00947037.
gnd-191418
Jakovljević Drago, Polanškova 15, Ljubljana, potni list, št. P00736604. gns-191303
Jovanović Vladimir, Ljubno 133, Podnart,
potni list, št. P00574003. gnh-191764
Jusufspahić Damir, Ribiška 8, Izola –
Isola, potni list, št. P00053953. gnz-191671
Kavkler Gvido, Tomšičeve brigade
5, Poljčane, potni list, št. P00298951.
gnf-191291
Kelih Jernej, Vrtnarska ulica 4,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00350699.
gnp-191431
Kerkez Natalija, Prušnikova ulica 1,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00435834.
gnu-191826
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Kiswarday Bor, Murgle 265, Ljubljana,
potni list, št. P00570094. gnq-191755
Kiswarday Štefanija, Murgle 265,
Ljubljana, potni list, št. P00147005.
gns-191753
Kiswarday Vanja Riccarda, Murgle
265, Ljubljana, potni list, št. P00570093.
gnr-191754
Koderman David, Erjavčeva pot 1, Ptuj,
potni list, št. P01027848. m-843
Kordiš Ana, Topniška ulica 70, Ljubljana,
potni list, št. P00737407. gnj-191587
Kordiš Marko, Topniška ulica 70,
Ljubljana, potni list, št. P00737408.
gni-191588
Kostanjevec Mitja, Stojnci 27, Markovci,
potni list, št. P00060422, izdala UE Ptuj.
m-828
Košir Anton, Stranska vas 4, Dobrova,
potni list, št. P00491249. gnb-191299
Košmrlj Anže, Grčarice 44, Dolenja vas,
potni list, št. P00945088. gnj-191387
Kristl Gregor, Avčinova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00829242. gns-191628
Krštinc Marija, Hruševec 35, Straža,
potni list, št. P00783221. gne-191442
Kvaternik Roman, Tugomirjeva 56,
Ljubljana, potni list, št. P00922543.
gny-191472
Limanoski
Dilaver,
Ižanska
400/b, Ljubljana, potni list, št. P00491293.
gnu-191376
Lisjak Vida, Ulica gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000116471. gni-191663
Marković Margita, Mestne njive 12,
Novo mesto, potni list, št. P00551599.
gnm-191409
Mavrič Andrej, Erjavčeva 3, Nova Gorica,
potni list, št. P00745080. gng-191665
Milošević Dragiša, Kodrova cesta
36, Ljubljana, potni list, št. P00531868.
gnn-191383
Morel Brigita, Rožičeva ulica 7, Ljubljana,
potni list, št. P00448546. gno-191232
Pahovnik Marjanca, Gavce 27/a,
Šmartno ob Paki, potni list, št. P00137485.
gnv-191550
Pal Nella Nadja, Cesta B. Kraigherja
8/c, Velenje, potni list, št. P00259454.
gnb-191695
Pejić Slavko, Vena Pilona 12, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00902383.
gnr-191579
Perdan Majda, Pševska cesta 2, Kranj,
potni list, št. P00689773. gnx-191748
Pirc Andrej, Gabrje pri Stični 38,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00210607.
gnw-191599
Pirc Anja, Gabrje pri Stični 38,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00210606.
gny-191597
Pirc Jožef, Gabrje pri Stični 38,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00210608.
gnx-191598
Pjević Elma, Trg svobode 22, Trbovlje,
potni list, št. P01115601. gnh-191439
Plajnšek Andrej, Muzejski trg 1, Ptuj,
potni list, št. P00858272. gnm-191734
Polak Maja, Ob Belci 1, Bohinjska Bistrica,
potni list, št. P00716739. gnb-191670
Puhar Rene, Milčinskega 24, Maribor,
potni list, št. P01054888. gnw-191699
Rabič Bojan, Bezena 3/b, Ruše, potni
list, št. P00309628. gnz-191746
Stojčeva Sandra, Janeza Puharja
4, Kranj, potni list, št. P00692179.
gnh-191539
Škerl Jure, Gabrje 59, Dobrova, potni list,
št. P00549850. gnm-191609
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Špacapan Robert, Volčja Draga 81,
Volčja Draga, potni list, št. P00936250.
gnu-191451
Teodosić Dejan, Šušteti 4, Pobegi, potni
list, št. P00639192. gng-191615
Terčič Dunja, Sp. Škoﬁje 39G, Škoﬁje,
potni list, št. P00010643. gnn-191683
Tivold Aleksander, Dolič 111A, Kuzma,
potni list, št. P00196990. gnz-191446
Tramošljika Slađana, Zakotnikova ulica
1, Ljubljana, potni list, št. P00951477.
gnm-191634
Tunič Jože, Rupa 51, Kranj, potni list, št.
P00917393. gne-191242
Urbanc Anja, Resljeva 3, Ljubljana, potni
list, št. P00345023. gnb-191820
Vidic Nastja, Rupa 51, Kranj, potni list, št.
P00102415. gnd-191243
Volavšek Metka, Gabrje pri Stični 38,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00210609.
gnv-191600
Vrbek Miro, Krožna cesta 13, Radomlje,
potni list, št. P00234447. gnd-191468
Vrbek Preša Marija, Krožna cesta
13, Radomlje, potni list, št. P00670859.
gnf-191466
Vrbetić Velimir, Šegova ulica 3,
Novo mesto, potni list, št. P00396226.
gnv-191575
Zemljič Stanko, Mezgovci ob Pesnici
5A, Dornava, potni list, št. P00116200.
gng-191415
Zidanšek
Jožica,
Škalce
100D,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00966287.
gno-191707

Osebne izkaznice
Aćimović Lea, Peričeva ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044350.
gnl-191285
Adamič Janko, Vešenik 2, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001194215.
gnz-191696
Agić Anamary, Ledarska 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001226982.
gnm-191584
Ajlec Ivan, Pohorska ulica 53, Maribor,
osebno izkaznico, št. 328204. gng-191515
Al Hiasat Enja, Kotlje 187, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 001768998. gno-191682
Anklinič Anton, Presika 28, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
1719235.
gne-191567
Ažman Gregor, Vrbnje 28, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001692448.
gnx-191673
Ban Angelca, Podgorje 10, Podgorje,
osebno izkaznico, št. 1520209. gnu-191276
Bedjanič Peter, Igriška 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000841746.
gnc-191469
Beganović Suljo, Ulica Alme Vivoda
1, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000087334. gnc-191419
Berk Maja, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000445804.
gnb-191420
Bizovičar Richard Philip, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001787357.
gnj-191687
Bobnar Najžer Elizabeta, Drenikova 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001094932.
gnv-191350
Boruta Gregor, Hotimirova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001587400.
gno-191457
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Božič Andrej, Podtabor 16/a, Struge,
osebno
izkaznico,
št.
001729590.
gno-191307
Bras Janko, Avsečeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001149282.
gnp-191606
Bratun Franci, Zalog pri Moravčah 39,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000569870.
gni-191488
Brod Mirko, Vrazova ulica 36, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001078480.
gnx-191398
Brulc Tanja, Hrastova ulica 17,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001828670.
gnf-191716
Burger Matjaž, Tolstojeva ulica 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000240906.
gni-191463
Burger Nuša, Tolstojeva ulica 20,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000940529.
gng-191465
Burina Veronika, Žamenci 13, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000902508.
gno-191432
Car Gabrijela, Kremplova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 166050. gni-191538
Cek Silvano, Hrušica 1, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 000215686. gnk-191736
Cernecca Sonja, Gregorčičeva ulica
13C, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001080849. gnf-191666
Čenčur Branko, Ulica k studencu 4,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001485720.
gno-191757
Čepin Ivana, Trg 20, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 501436. gnm-191284
Čeranič Mladen, Minke Bobnar 11,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001142043. gnf-191816
Črček Nataša, Obrež 57, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000983014.
gnv-191450
Čuček Davorin, Straže 16/a, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
000900203.
gnp-191281
Čufer Julijana, Zelenica 9, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
1337472.
gng-191540
Dereani Alenka, Žabnica 34, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000542691.
gno-191782
Dimnik Nina Lucija, Cimermanova
20, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001146558. gne-191392
Dirnbek Peter, Kvedrova ulica 30,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001820180.
gnt-191702
Dolenec Darja, Frankovo naselje
159, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000300567. gnm-191434
Drakulić Pevc Nataša, Podlubnik
46, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001686927. gnd-191293
Drofenik Anton, Puhova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001619717.
gnz-191296
Dudaj Mehmet, Slovenja vas 8,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000638779.
gnu-191676
Dumančič Igor, Studenec 19, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000891993.
gnl-191435
Feuš Miha, Janka Ribiča 10, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1324172. gnf-191566
Florjančič Tadeja, Manice Komanove 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001340221.
gnf-191641
Fotivec Goran, Porabska ulica 2, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000824908.
gnf-191416

Francek Marijan, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186065.
gnu-191726
Gajšek Drago, Vrbno 38, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 971853. gnv-191250
Gašič Milorad, Nazorjeva 13, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 1785427.
gnq-191580
Glavica Dragutin, Arbajterjeva 3, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 210370. gnw-191574
Glavica Vinko, Kraigherjeva 17, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 192783. gnz-191571
Golob Gašper, Jeranova 10, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001220835.
gnw-191324
Gomboc Aleš, Borejci 1, Tišina, osebno
izkaznico, št. 000277672. gny-191447
Gorenc Franc, Partizanska cesta 71,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000712859.
gnc-191394
Goričan Simona, Podvinci 35, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 732405. gnp-191556
Gosarić
Katarina,
Reboljeva
7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000346305.
gnz-191371
Gramc Kuntarič Frančiška Marija,
Glinškova ploščad 16, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001035616. gng-191315
Grandovec Anton, Cesta 15, VidemDobrepolje, osebno izkaznico, št. 00361560.
gnw-191374
Grat Vladislav, Marčinkova 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001462127.
gnu-191651
Gros Urban, Mestni trg 3, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001674676.
gnv-191675
Gutovnik Alojz, Spodnje Javorje 13,
Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1565847. gng-191590
Gyorek Dejan, Cvišlerji 24, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001779736.
gnr-191429
Hadler Andrej, Črtkova ulica 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001531706.
gni-191288
Hari Karla, Železna cesta 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840637.
gnr-191204
Hojč Natan, Prijateljev trg 3, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000901389.
gnz-191821
Horn Franjo, Dol. Vrhpolje 38, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001726446.
gnb-191445
Horn Karolina, Dol. Vrhpolje 38,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001726441.
gnc-191444
Horn Michel, Dol. Vrhpolje 38, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001726453.
gnr-191454
Horvat Branko, Puconci 288, Puconci,
osebno
izkaznico,
št.
000219813.
gne-191767
Horvat Leo, Bela ulica 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001717581.
gnk-191436
Horvat Tomaž, Prerad 41, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
1361677.
gnz-191271
Hren Mitja, II. prekomosrske brigade
45A, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001668610. gnn-191433
Humar Anton, Deteljica 11, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001400388. gnj-191562
Hvale Konrad, Linhartova 76, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000007451.
gnz-191771
Ilar Nuša, Ig 193 F, Ig, osebno izkaznico,
št. 000386237. gnr-191604
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Ivančič Jože, Pod Gonjami 69, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 1329666. gnt-191277
Ivančič Zlatko, Lilekova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 001796388.
gnh-191714
Janović Nikola, Runkova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001549326.
gnk-191511
Jeran Frančiška, Jurčičev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001061938.
gnl-191660
Jerič Denis, Grmovlje 34, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001688761.
gnt-191452
Ježovnik Milan, Cesta heroja Rozmana
6, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000536313.
gnh-191739
Jug Marko, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, osebno izkaznico, št. 1787301.
gne-191542
Kajtna Miran, Poljska pot 26, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001438693.
gnb-191620
Kalin Francisca Graciela, Koželjeva 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001865244.
gnk-191636
Kavčič Janez, Logaška cesta 16,
Žiri, osebno izkaznico, št. 000166470.
gno-191657
Kiswarday Kaj, Murgle 265, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001700459.
gnp-191756
Klander Igor, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000445060.
gnj-191712
Klasinc Tea, Korenska cesta 46, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001291581.
gnn-191358
Klemenčič Marija, Police 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000889760.
gnj-191437
Koderman David, Erjavčeva pot 1, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 898879. m-842
Kolar Karol, Breg pri Konjicah 27,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
522172. gnh-191264
Kolman Dušan, Poljanska cesta 30/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001662701.
gnw-191224
Komatar Primož, Bistričica 32, Stahovica,
osebno
izkaznico,
št.
001654106.
gnm-191534
Koren Dušan, Prisoje 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 911558.
gnm-191559
Kos Jernej, Podlubnik 112, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001001591.
gnv-191725
Kos Tanja, Stantetova 9, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000903342. gnz-191396
Kotnik Polona, Breg 20/a, Zreče, osebno
izkaznico, št. 1150776. gny-191247
Kovačič Ivan, Rakovnik 12, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 490728. gnh-191589
Kovačič Milena, Cankarjeva 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001653835.
gnn-191283
Kozak Štefan, Kranjčeva ulica 15,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
306782. gnk-191261
Kozel Olga, Preclava 18, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 289855. gne-191592
Kozlevčar Jožef, Tbilisijska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001465421.
gnt-191252
Kozole Matej, Bevke 141, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001149160. gnz-191621
Krabonja Štefanija, Cesta 24. junija
72/a, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 000012030. gnh-191239

Kralj Jernej, Cerkljanska dobrava 22,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 437758. gns-191553
Kramberger Ana, Krčevina pri Vurbergu
98, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001143467.
gne-191417
Kranjc Terezija, Boštanj 24, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 662549. gnx-191248
Kraševec Vera, Pokopališka 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000049064.
gnf-191316
Krašovec Franc, Vodnikova ulica 7,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000701207.
gne-191217
Kristl Igor, Velika čolnarska 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001635265.
gnc-191719
Krivec Bernard, Čečovje 61D, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001761165.
gnf-191441
Kukovec Terezija, Celovška 147,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000766009.
gnp-191456
Kužnik Aleš, Jakčeva ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160124.
gnw-191474
Kvrgić Fahrudin, Rašiška 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001738280.
gnk-191761
Lazar Dušan, Medvedova 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001086862.
gnm-191384
Lešnjak Dejan, Groblje 10, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 889590. gno-191582
Levačič Danica, Veščica 16, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 601199. gnk-191286
Lubej Terezija, Vukovski dol 21, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 000472102. m-834
Lušina Marjan, Hrib 5, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001224782. gnb-191370
Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško, osebno
izkaznico, št. 000267061. gnx-191648
Majcen Dejan, Vičanci 11, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 1167651.
gnc-191569
Malalan Sebastijan, Murnikova 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000704271.
gnr-191729
Maleš Janez, Poženik 16, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 1077183.
gnx-191523
Marguč Marija, Ob Ljubljanici 36A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001536432.
gns-191528
Marković Ante, Cesta krških žrtev 59,
Krško, osebno izkaznico, št. 000760930.
gnn-191733
Martinuč Vojka, Bošamarin 10A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001272497. gni-191438
Marušič Andrej, Vojke Šmuc 12, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001227560. gnh-191289
Mekiš Tomaž, Nuskova 3, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
1493860.
gnv-191275
Mičić Sara Marija, Eidliharjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001398379.
gnw-191724
Mihelič David, Zg. Duplek 70/a, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 1389010.
gnz-191246
Mikiš Mira, Dupleška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1640561.
gnz-191521
Mikoš Uroš, Slovenčeva ulica 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745499.
gnr-191304
Mrljak Luka, Sveti Andrej 17, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1127937. gns-191278
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Mužar Andrej, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001019180.
gnf-191266
Najžer Matjaž, Drenikova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001095121.
gnw-191349
Napotnik Rok, Poh. Bataljona 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000897587.
gni-191688
Nemanič Marija, Šmarje 90, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000899492.
gnp-191406
Novak Šemsa, Celovška 149, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000359372.
gnl-191510
Nusdorfer Dušan, Slap 4/b, Vipava,
osebno izkaznico, št. 749177. gnt-191577
Ogris Samo, Gornji Rudnik IV/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000079490.
gnw-191703
Orel Marijan, Podlimbarskega ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000008165.
gnj-191337
Ornik Bojan, Selce 31, Voličina, osebno
izkaznico, št. 000904703. gny-191672
Pate
Tamara,
Rimska
cesta12,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001695833.
gnk-191686
Paušner Branka, Litmerk 14, Ormož,
osebno izkaznico, št. 26250. gnd-191593
Pećar Zvonko, Na lazah 8, Metlika,
osebno izkaznico, št. 932316. gnn-191558
Perčič Andreja, Mlaška cesta 8/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000825930.
gnw-191199
Pesjak Martina, Lancovo 50, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001144731.
gnx-191323
Petrej Vesna, Čečovje 23B, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000649458.
gnc-191669
Petrič Jožica, Cesta Ceneta Štuparja
113, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 000480348. gnp-191631
Petrovič Jožefa, Ulica Moše Pijade
23/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 3429.
gnl-191535
Pizzoni Robert, Cesta 15/a, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 322717. gnx-191273
Plestenjak Tadej, Brezje pri Dobrovi 75,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001852751.
gnk-191711
Podkrižnik Albinca, Črna vas 90,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001675851.
gng-191365
Podkrižnik Jaka, Črna vas 90, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001675853.
gnf-191366
Podlesnik Tamara, Drakšl 28, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 1009296.
gnf-191591
Poje Anja, Retje 1, Loški Potok, osebno
izkaznico, št. 000890717. gni-191313
Poredoš Sidonja, Bodonci 157, Bodonci,
osebno izkaznico, št. 381295. gnw-191274
Potočnik Dušan, Ulica talcev 29, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001390811.
gnx-191548
Pravdič Rok, Žikarce 82, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001290112.
gnp-191731
Preisinger Simon, Pot na Jošta 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001712909.
gnb-191395
Puc Anka, Rožna dolina, Cesta VIII/20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000007882.
gnb-191270
Pudić Safeta, Baragova cesta 40,
Žužemberk, osebno izkaznico, št. AH 17167
– za tujca. gnd-191668
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Puhar Rene, Milčinskega 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001743245.
gnv-191700
Pust Marko, Klinetova 2, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000412680. gnt-191427
Pust Matjaž, Jelovškova ulica 4/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000024374.
gny-191322
Rajh Aleksandra, Selišči 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 001379215.
gnq-191430
Rajk Rajko, Zelena pot 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001691362.
gnd-191393
Ramšak Adrijana,
Podkraj
32/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001229340.
gnx-191423
Rastija Alain, Brankova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000607477.
gnp-191385
Rebolj Aleksej, Slovenska cesta 9A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000337144.
gnd-191368
Robič Bojan, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000799299.
gnx-191573
Rojko Gregor, Matjaževa 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000653462.
gnr-191829
Roman Gabrijel, Hodoš 76, Hodoš
– Hodos, osebno izkaznico, št. 311256.
gnq-191280
Roman Silva, Hodoš 76, Hodoš – Hodos,
osebno izkaznico, št. 624513. gnr-191279
Rotoša Lilia, F. Bidovca 5, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001721092.
gnw-191674
Rupnik Ema, Jačka 41, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001263485. gny-191197
Saje Vida, Gotska ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000546033.
gnf-191391
Severkar Cecilija, Borštnarjeva pot 4,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000281716. gnm-191659
Sič Monika, Vodnikova 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001559777.
gnm-191684
Slanovec Aleksander, Ulica pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000325638. gnt-191352
Starovašnik Simonca, Vir, Linhartova
ulica 10/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
000852151. gnd-191343
Sternad Marcel, Lovska ulica 7, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1380625.
gnu-191551
Sušelj Marko, Pot na Orlek 21,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001466552.
gnv-191650
Šarvari Robert, Brajnikova 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000490582.
gne-191317
Šćekić Vukašin, Trg Prešernove brigade
1, Kranj, osebno izkaznico, št. 001060138.
gnx-191823
Šemen Ana, Strehobvi 14, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 000141182.
gnw-191399
Šerak Frančiška, Rožno naselje 52,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1864790. gni-191563
Šernek Zoran, Žepovci 17, Apače, osebno
izkaznico, št. 001569371. gnx-191448
Škegro Jernej, Obrežje pri Zidanem
mostu 39, Zidani Most, osebno izkaznico,
št. 001097047. gne-191292
Škrjanec Iztok, Mevce 7, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001345417.
gni-191363
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Šmidhofer Sandi, Sallaumines 9,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 353156.
gno-191557
Šmitran Dragica, ob spomeniku 14,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
831005. gnb-191570
Špacapan Robert, Volčja Draga 81,
Volčja Draga, osebno izkaznico, št.
000162632. gnw-191449
Štilič Fadil, Cesta revolucije 1/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 554938.
gnk-191586
Štrigl Klemen, Florjan 33/a, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
1674133.
gny-191522
Štrukelj Anton, Pugled 3, Semič, osebno
izkaznico, št. 44510. gnc-191544
Šuligoj Trampuž Olga, Doblar 4, Ročinj,
osebno izkaznico, št. 66990. gnt-191602
Tapaj Miran, Čezsoča 96, Bovec, osebno
izkaznico, št. 1014812. gnp-191581
Tavčar
Aleksander,
Godnje
13,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 001077045.
gnv-191404
Tekavec Marija, Galjevica 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001526030.
gnx-191223
Teodosić Dejan, Šušteti 4, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 1877864. gni-191613
Tetičkovič Leon, Porabska ulica 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1169900.
gnh-191564
Trstenjak
Ines,
Lendavska
ulica
35/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
867201. gnk-191561
Tršinar Nataša, Grmovlje 34, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
000647612.
gns-191453
Turk
Branislav,
Litostrojska
14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000513801.
gny-191622
Turk Tadej, Prušnikova 32, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001339038.
gnb-191745
Tušar Albin, Mucharjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000509662.
gne-191342
Urankar Anton, Petrovčeva 6, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000620327.
gnc-191744
Vardić Kristina, E. Driolia 1, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001626248.
gng-191440
Vehovec Zeman Žiga, Jemčeva 34,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000392623.
gno-191607
Verdel Ivan, Lokovina 23, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 001455066. gnu-191326
Vidic Štefanija, Pot v Podgorje 7/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000201024. gnk-191661
Vidmar Andreja, Male Žablje 90/a,
Dobravlje, osebno izkaznico, št. 1309277.
gnb-191595
Vidovič Franc, Podgorje 108, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000978805.
gnn-191808
Vihar Eva, Polje 85, Bohinjska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št.
001433309.
gnu-191301
Višak Josip, Poljska pot 5, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 954796. gnl-191560
Vojnović Ana, Prešernova 6, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001251297.
gnw-191774
Volk Jure, Trubarjeva ulica 359, Celje,
osebno izkaznico, št. 293643. gnf-191241
Volk Tanja, Prešernova 16, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001022283.
gnj-191612

Volk Tjaša, Zarečica 11/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1307678.
gnp-191531
Vozlič David, Ulica Vinka Megle 2,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 796367.
gnd-191568
Vuga Jakob, Erjavčeva 31, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001784690.
gnt-191652
Vukadin Milan, Viška 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000994110.
gny-191372
Zagorc Bojan, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000325470.
gnr-191379
Zajc Boris, Birčna vas 13B, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000970899.
gnd-191443
Zakrajšek Nal Nadler, Rojčeva 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1765022.
gnn-191608
Zbašnik Anja, Gornje Lepovče 18,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001502430.
gnh-191389
Zejnič Lilijana, Koroška 90, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001170869.
gnt-191552
Žabnikar Valentin, Gregorčičeva 20,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001031427.
gnk-191386
Žibert Savković Tjaša, Turnše 13,
Dob, osebno izkaznico, št. 001130115.
gne-191667
Žnidarič Mihael, Vodovodna pot 27, Rakek,
osebno izkaznico, št. 759688. gnz-191596
Žolger Franc, Jelovec pri Makolah 79,
Makole, osebno izkaznico, št. 000672757.
gng-191740

Vozniška dovoljenja
Adrović Alen, Motnica 1, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1934972, reg. št. 40710, izdala UE Domžale.
gnt-191777
Akalović Suzana, Podljubelj 28, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A-z omej BGH, št.
S001664265, reg. št. 11136, izdala UE Tržič.
gnz-191471
Alimanović Zihnija, Turšičev trg 2, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 32010, reg. št. 9142. gnu-191501
Anderlič Andrejka, Kidričeva ulica 52/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11983, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnl-191360
Bagari Sara, Kogojeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1920525, reg. št. 264960. gni-191388
Ban Angelca, Podgorje 10, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42434. gno-191207
Banjac Blaž, Hraška cesta 9, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1536959,
reg. št. 28333. gnc-191494
Beganović Suljo, Alma Vivoda 1, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 49396, reg. št. 5837, izdala UE Piran.
gnp-191206
Bek Simona, Cerovec pod Bočem 7,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 22520, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnl-191410
Bele Silvo, Potov vrh 17/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h, BFGH,
reg. št. 43752, izdala UE Novo Mesto.
gnq-191205
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Benčina Gregor, Breg 160, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S743914,
reg. št. 18107, izdala UE Jesenice.
gnk-191461
Benda Saša, Šentjanž 31, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9303, izdala UE Mozirje. gnv-191400
Beriša Robert, Breg 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25456.
gnv-191325
Bernarda Djolevič, Sela 5, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25476, izdala UE Novo Mesto. gnh-191214
Bizjan Špela, Zasvskka cesta 54/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561275, reg. št. 56090, izdala UE Kranj.
gnl-191610
Božič Andrej, Podtabor 16/a, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2115024, reg. št. 66804, izdala UE Ljubljana.
gnp-191306
Božič Jerneja, Ob težki vodi 72, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, reg. št. 45545, izdala UE Novo
mesto. gnt-191502
Bračko Marjetka, Licenca 9, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1084134. gnw-191549
Bras Janko, Avsečeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S1820436, reg. št. 31423. gnq-191605
Bratun Franci, Zalog pri Moravčah 39,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2103482, reg. št. 17191,
izdala UE Domžale. gnj-191487
Bratuša Irena, Ložane 5, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1444131, reg. št. 94170, izdala UE Maribor.
gnj-191262
Brod Mirko, Vrazova ulica 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1443837, reg. št. 64439, izdala UE Maribor.
gny-191397
Burger Matjaž, Tolstojeva ulica 20,
Domžale,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, št. S1542157, reg. št. 17313,
izdala UE Domžale. gnj-191462
Burger Nuša, Tolstojeva ulica 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2058934, reg. št. 17407,
izdala UE Domžale. gnh-191464
Busič Borut, Bojanci 28, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10838, izdala
UE Črnomelj. gnr-191529
Capuder Špela, Vegova ulica 41,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1632704, reg. št. 38640, izdala UE
Domžale. gnc-191319
Car Vjekoslava, Levstikova ulica 14,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2123867, reg. št. 6665, izdala UE
Ljubljana. gnn-191833
Centrih Katica, Trobni dol 20, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217754. gnw-191249
Cernecca Sonja, Gregorčičeva ulica
13C, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S53769, reg. št. 1346, izdala UE
Nova Gorica. gnm-191509
Dijak Lidija, Potrčeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1994447, reg. št. 137137, izdala UE
Ljubljana. gnq-191780
Dobravc Roman, Nasipi 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 2978, izdala UE Trbovlje. gnt-191627
Dreo Karin, Devinska ulica 15, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
211104, reg. št. 16250, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-817

Ebeling Jean, Šmarje pri Sežani 59,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 19772, izdala UE
Sežana. gnc-191344
Ferčec Jakob, Nad gramoznico 24,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 2052969, reg. št.
130645, izdala UE Maribor. gnz-191346
Ferk Miha, Ob Suhi 1A, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 20205, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnx-191698
Ferlič Stanko, Braslovče 25/a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
213339, izdala UE Žalec. gnn-191533
Flerin Sašo, Šutna 54, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001886320, reg.
št. 24954, izdala UE Kamnik. gnv-191625
Godec Branko, Široka ulica 8, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1557600, reg. št. 10000. m-848
Gotzl Daša, Krivec 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
113813010, reg. št. 186359, izdala UE
Ljubljana. gns-191653
Grandovec Andrej, Vrh pri Ljubnu 20,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 6543. gnq-191230
Grandovec Anton, Cesta 15, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1316482, reg. št. 19099, izdala UE
Grosuplje. gnx-191373
Grgič Todor, Bobenčkova ulica 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1587075, reg. št. 118991, izdala UE
Ljubljana. gnc-191519
Gruden Marko, Partizanska ulica 52,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1834332, reg. št. 37315, izdala
UE Nova Gorica. gnr-191329
Grudnik Miha, Pod gradom 53,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
7147. gnf-191516
Halužan Georg, Pongrac 77, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1438642,
izdala UE Žalec. gnr-191254
Hojč Natan, Prijateljev trg 3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7894,
izdala UE Ribnica. gny-191822
Horvat Jožef, Župančičeva ulica 6/4,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 9923, izdala UE
Lendava. gnd-191743
Hrustić Bahrija, Ložnica pri Žalcu 39,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/
h, BGH, št. S 1903508, izdala UE Žalec.
gne-191267
Idrizoski Zulal, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. S1380833,
izdala UE Tolmin. gnd-191697
Ilar Nuša, Ig 193 F, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1963756, reg. št. 240415, izdala UE
Ljubljana. gns-191603
Ilič Ines, Trg 4. julija 36, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6259.
gnb-191720
Irmančnik
Simon,
Parižlje
72/b,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1448074, izdala UE Žalec.
gnk-191536
Ivančič Zlatko, Lilekova ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001956627. gni-191713
Jarc Doris, Pod Lazami 130, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1722222, reg. št. 25534, izdala UE Nova
Gorica. gnt-191327
Jevnik Lena, Domžale, Ljubljanska cesta
84, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1486561, reg. št. 36389, izdala UE
Domžale. gnw-191524
Jezernik Marjan, Slomškov trg 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44762. gnu-191251
Ježovnik Milan, Cesta heroja Rozmana
6, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 489074, reg. št. 4703, izdala
UE Velenje. gni-191738
Kajin Davor, Gasilska ulica 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. SI 39667, reg. št. 22028.
gnr-191354
Kastelic Alojz, Knežak 4A, Knežak,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S416064, izdala UE Ilirska Bistrica.
gne-191367
Kaučič Matej, Pod Pogovco 8, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001321726, reg. št. 10078, izdala UE Tržič.
gnw-191824
Kavčič Janez, Logaška cesta 16,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1885943, izdala UE Škofja Loka.
gnn-191658
Kerkez Natalija, Prušnikova ulica 1,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1367376, reg. št. 173687, izdala
UE Ljubljana. gnt-191827
Klajnošek Zlatko, Police 124, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 15967, izdala UE Gornja Radgona.
gne-191492
Klinger Nino, Cesta v Rošpoh 94/b,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1739472, reg. št. 114554, izdala UE
Maribor. gns-191428
Kmetec Miran, Ljubljanska cesta 4/d,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 336308, reg. št. 14563, izdala UE
Grosuplje. gnl-191460
Kolar Bojan, Kresnica 11, Šentilj v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1530675, reg. št. 143551, izdala UE
Pesnica. m-833
Kolar Pavel, Ulica Arnolda Tovornika 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h,
GH, št. S 1851394, reg. št. 97806, izdala UE
Maribor. gnd-191518
Koren Dušan, Prisoje 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
67094, reg. št. 19359. gnp-191506
Korenjak Marjan, Pekrška cesta 92,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 441096, reg. št. 23965, izdala UE
Maribor. gni-191742
Korošec Martin, Hrastovec 26E,
Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1231268. gnr-191679
Korošec Milan Emil, Dragomer, Mirna
pot 2, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
3497, izdala UE Vrhnika. gno-191382
Košir Janja, Zg. Bitnje 277, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735286,
reg. št. 21467, izdala UE Kranj. gni-191238
Kotnik Andrea, Hotinja vas, Travniška
ulica 21, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1092629, reg. št. 110024.
gnu-191401
Kozlevčar Jožef, Tbilisijska ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1778433, reg. št. 107328,
izdala UE Ljubljana. gns-191253
Kralj Jernej, Cerkljanska Dobrava 22,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1078540, reg. št. 46325,
izdala UE Kranj. gnd-191268
Krašovec Franc, Vodnikova ulica
7, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
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ABCDEFGH, št. S 579009, reg. št. 6186,
izdala UE Domžale. gng-191215
Krivec Bernard, Čečovje 61/d, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 12551, izdala UE Ravne
na Koroškem. gno-191507
Križman Vanda, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1779243, reg. št. 130265,
izdala UE Ljubljana. gne-191817
Kutin Miha, Rožna ulica 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2087976, reg. št. 270389. gnl-191710
Kužnik Aleš, Jakčeva ulica 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1433549,
reg. št. 156179. gnx-191473
Kvrgić Fahrudin, Rašiška ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCDGH, št. S1867263, reg. št.
217830. gnx-191402
Lampič Igor, Nanoška ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1453832,
reg. št. 242961. gng-191640
Lavrič Marjan, Ulica Sallaumines 9A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, reg.
št. 2892, izdala UE Trbovlje. gng-191690
Lunežnik Slavica, Ritoznoj 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2003183, reg. št. 10019.
gnr-191704
Lušina Marjan, Hrib 5, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH, reg. št.
17189, izdala UE Vrhnika. gnc-191369
Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1907541, izdala UE Laško. gnw-191649
Majcen Dejan, Vičanci 11, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, reg. št. 12971.
gnb-191495
Malalan Sebastijan, Murnikova 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2186027, reg. št. 101279, izdala UE
Maribor. gnj-191537
Marinković
Anica,
Jablance
4,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 12008. gnh-191664
Marković Randić Blandina, Cesta krških
žrtev 59, Krško, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6539. gno-191732
Martinuč Vojka, Bošamarin 10A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 67063, reg. št. 20602.
gnp-191356
Memić Merdin, Kleče 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2146661, reg. št. 269276, izdala UE Ljubljana. gnm-191834
Mihelčič Luka, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1251636, reg. št. 213426.
gno-191632
Mikoš Uroš, Slovenčeva ulica 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1868229, reg. št. 45774, izdala UE
Ljubljana. gnq-191305
Mravljak Drago, Partizanska 48, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 7434, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnq-191355
Mrkaič Gordana, Kalinškova ulica 25,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S638537, reg. št. 15852, izdala UE Kranj.
gnu-191701
Munda Tomislav, Sp. Ključarovci 15/b,
Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7972, izdala UE Ormož.
gnz-191496
Munda Zlatko, Prerad 7, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1666321,
izdala UE Ptuj. gnq-191680
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Murko Mitja, Malija 23B, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 12097, izdala UE Izola. gns-191678
Mužar Andrej, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1989331, reg. št. 51089, izdala UE
Ljubljana. gng-191265
Nadrah Alojzij, Ulica Lili Novy 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1588064, reg. št. 95455, izdala UE
Ljubljana. gnn-191483
Nadrih Anita, Vina gorica 33, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001555696, reg. št. 10176, izdala UE
Trebnje. gnu-191751
Oberstar Edvard, Stara cesta 20, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1652328, izdala UE Škofja Loka.
gnq-191455
Ocvirk Zvonko, Gorica pri Slivnici 51,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2065315, reg. št. 7135, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnz-191421
Očko Roman, Lačna gora 40, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, št. 11939, reg. št. S
001578538. gnf-191491
Ogrinec Avguštin, Polčeva pot 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, št. S1259453, reg. št.
2755. gnn-191508
Orel Marijan, Podlimbarskega ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1002249, reg. št. 96594,
izdala UE Ljubljana. gnk-191336
Pahljina Jakov, Šolska 3, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S559139. gnm-191334
Panikvar Rok, Kungota pri Ptuju 88,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1635457, izdala UE Ptuj. gnt-191677
Pavlica Janko, Vodnikova 42, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1240846, reg. št. 43102, izdala UE Nova
Gorica. gnf-191691
Pizzoni Robert, Cesta 15/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1597842, reg. št. 12127, izdala UE
Ajdovščina. gny-191272
Plajnšek Andrej, Muzejski trg 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1089518,
izdala UE Ptuj. gnl-191685
Plavšić Slavko, Jurčkova cesta 167,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097005, reg. št. 213844, izdala UE
Ljubljana. gni-191513
Pogačar Boštjan, Trboje 85, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S804643,
reg. št. 38995, izdala UE Kranj. gnc-191694
Pohar Saša, Brezina 61, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2995, izdala UE Brežice. gni-191263
Porenta Aleš, Grintovška ulica 45, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1603392
– duplikat, reg. št. 42766, izdala UE Kranj.
gnu-191330
Prelog Urška, Kraigherjeva 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001682500, reg. št. 27951, izdala UE
Velenje. gnu-191426
Prinčič Špela, Za gasilskim domom 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1593251, reg. št. 253910. gnn-191633
Pucer Evelin, Seča 33A, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 65049. gnr-191504
Pust Matjaž, Jelovškova ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 44399, reg. št. 18511, izdala UE Ljubljana.
gnz-191321
Radetič Rok, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do

50km/h BGH, št. S 2083930, reg. št. 268292,
izdala UE Ljubljana. gnx-191298
Rener Boris, Šmartinska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1105221, reg. št. 180959. gnq-191530
Repič Jožica, 5. prekomorske brigade
21, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1554107, izdala UE Ptuj. gnj-191212
Rikić Rajka, Ig 445, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1759301, reg.
št. 93989. gnn-191758
Robič Bojan, Archinetova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1759404, reg. št. 85133. gny-191572
Roman Gabrijel, Hodoš 76, Hodoš –
Hodos, vozniško dovoljenje, reg. št. 15568.
gnk-191211
Rupnik Jure, Kolarjeva ulica 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1790939, reg. št. 259547, izdala UE
Ljubljana. gnr-191554
Saje Vida, Gotska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812782, reg. št. 72764, izdala UE Ljubljana.
gng-191390
Sattler Laura, Ulica B. Winterja 7,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2157109, reg.
št. 18361, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-191642
Selič Tamara, Na Gaj 120, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2053177, reg. št. 130820, izdala UE
Maribor. gnv-191425
Skinder Franc, Trnovlje 38, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 85603, reg. št. 25555, izdala UE Kranj.
gnt-191377
Slanovec Aleksander, Ulica pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S2133112 – vozi z očali, reg.
št. 88697. gny-191351
Sluga Branka, Ob zelenici 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 43478,
reg. št. 119114, izdala UE Ljubljana.
gno-191832
Snoj Alenka, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2088642, reg. št. 113992. gnw-191624
Starovašnik Simonca, Vir, Linhartova
ulica 10/a, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1353948, reg. št. 34926,
izdala UE Domžale. gnf-191341
Stražar Dušanka, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2082403, reg. št. 100884,
izdala UE Ljubljana. gnj-191412
Šinigoj Ema, Ivana Regenta 36, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2010180, reg. št. 22930, izdala UE Nova
Gorica. gnd-191693
Škrjanec Iztok, Mevce 7, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S962571, reg. št. 13475, izdala UE
Grosuplje. gnj-191362
Štok Andrej, Breg pri Polzeli 144,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1447783, izdala UE Žalec. gno-191357
Tavčar Aleksander, Godnje 13, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2765, izdala UE Sežana. gnf-191345
Tofolini Milan, Škofja riža 15B, Dobovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
10497, izdala UE Trbovlje. gnp-191681
Tomanič Žlebnik Alenka, Rogaška
cesta 61, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h, BGH, št. S 2130537, izdala UE
Ptuj. gnl-191210
Tramošljika Slađana, Zakotnikova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50km/h BGH, št. S 2084782, reg. št.
252632, izdala UE Ljubljana. gnl-191635
Turk Jelen Cvetka, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459564, reg. št. 240310, izdala UE
Ljubljana. gng-191240
Turšič Bojan, Staretova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 927518, reg. št. 145927, izdala UE
Ljubljana. gns-191828
Tušar Albin, Mucharjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S321439, reg. št. 108907, izdala UE
Ljubljana. gng-191340
Uršič Darko, Strmica 19, Logatec,
vozniško dovoljenje, št. ABCGH, reg. št.
4035, izdala UE Logatec. gne-191692
Uršič Luka, Ulica Marije Hvaličeve
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1798375, reg. št.
262033, izdala UE Ljubljana. gnv-191825
Verbič Apolonija, Kuclarjeva 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 3352, izdala UE Vrhnika.
gnq-191480
Vidič Tereza, Gradnikova 18, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2170563, reg. št. 50116, izdala UE Novo
mesto. gnq-191505
Vidmar Šibelja Melita, Martinj hrib 7,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 956, izdala UE Logatec. gnl-191235
Vidović Aleksandra, Gasilska cesta
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h GBH, št. S 1944997, reg. št.
194314, izdala UE Ljubljana. gnn-191308
Vihar Eva, Polje 85, Bohinjska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1908648, reg. št. 28973. gnv-191300
Višak Josip, Poljska pot 5, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
0492750, reg. št. 8653. gnd-191493
Vižintin Fabio, Mirni kot 2, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 52388, reg. št. 917, izdala
UE Piran. gnw-191499
Vojnović Ana, Prešernova 6, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1469518,
reg. št. 27854. gny-191772
Volk Tanja, Prešernova 16, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001230682, reg. št. 9822, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnk-191611
Vrabec Damir, Ponikve 21, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1816260, reg. št. 15123,
izdala UE Grosuplje. gnu-191476
Vrabelj Vesna, Cven 58/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10319, izdala UE Ljutomer. gnl-191310
Vresnik Ožbej, Riharjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107221, reg. št. 211614, izdala UE
Ljubljana. gnc-191619
Zagorc Bojan, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631180, reg. št. 134741, izdala UE
Ljubljana. gns-191378
Zalokar Peter, Motnica 1, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1620876, reg. št.
38585, izdala UE Domžale. gnk-191411
Zemljič Anica, Mezgovci ob Pesnici 5A,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S636703, izdala UE Ptuj. gnm-191359
Ziegler Danijela Danica, Cesta 24. junija
80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 139825, reg. št. 8134, izdala UE
Ljubljana. gnh-191314
Železnik Aleš, Roška cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1551160, reg. št. 247481, izdala UE
Ljubljana. gnk-191311
Žibert Savkovič Tjaša, Turnše 13, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S001819679, reg. št. 39894, izdala UE
Domžale. gnq-191705
Žnidarič Jure, Pekre, Ulica Jožeta Godca
4, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1738805, reg. št. 119532,
izdala UE Maribor. gnq-191730
Žnidarič Mihael, Vodovodna pot 27,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S36183, reg. št. 1191, izdala UE Cerknica.
gnf-191791
Žunkovič Kristina, Breg 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
152408, izdala UE Ptuj. gnf-191216
Žunkovič Martin, Breg 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
1377427. gnd-191218

Zavarovalne police
Bedekovič Branko, Opekarniška 10,
Celje, zavarovalno polico, št. 328902 in
328954, izdala zavarovalnica Tilia. m-820
Blažič Janez, Žaloviče 31, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 0353172.
gnl-191485
Bovhan Miran, Zidani Most 9, Zidani
Most, zavarovalno polico, št. 00102799700,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-191759
Bovhan Miran, Zidani Most 9, Zidani
Most, zavarovalno polico, št. 00102819015,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-191760
Brunčko Branko, Ob slepnici 7, Lovrenc
na Pohorju, zavarovalno polico, št.
101735277, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-840
Hadner Oliver, Strma ulica 14, Hoče,
zavarovalno polico, št. 328828, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-191228
Košti Franc, Potrčeva 2, Maribor,
zavarovalno polico, št. 279527, izdala
zavarovalnica Tilia. m-812
Kulovič Jože, Šentjošt 3, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 214491, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-191233
Lamut Boris, Bezena 18, Ruše,
zavarovalno polico, št. 00101735252, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-841
Lesjak Borut, Raka 99, Raka, zavarovalno
polico, št. 1029863. gni-191638
Mežan Ludvik, Šranga 2, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 348737, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-191347
Mikec Mihael, Dvor 91, Dvor, zavarovalno
polico, št. 40268402, izdala zavarovalnica
Tilia. gnz-191221
Miklič Drago, Podturn 34, Dolenjske
Toplice, zavarovalno polico, št. 235433.
gni-191338
Orel Marijan, Podlimbarskega ulica
48, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
810245, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-191616
Pagon Matej, Ljubno 127, Podnart,
zavarovalno polico, št. AO 312503.
gns-191328
Pak Mirko, Pod vrbami 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00001013638, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnn-191708
Pogačar Franc, Trboje 85, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1039953, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-191645
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Ropret Rok, Delavska cesta 2/b, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 10 00101843427.
gnm-191234
Satošek Drago, Nazorjeva ulica 9,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 252464.
gnd-191643
Simič Milena, Zapotok 153, Ig,
zavarovalno polico, št. 262921, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-191222
Smajlovič Amir, Ulica talcev 43, Maribor,
zavarovalno polico, št. 282018, izdala
zavarovalnica Tilia. m-813
Snoj Alenka, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 282789, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-191689
Uran Tomaž, Zg. Kungota 8/c, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št. 101814980,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-825
Vidas Tomislav, Smetanova 75, Maribor,
zavarovalno polico, št. 254248, izdala
zavarovalnica Tilia. m-829
Vitomir Mirjana, Vodenska 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 277999, izdala
zavarovalnica Tilia. m-821
Zupan Urh, Gradnikova 4, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0996440, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-191219

Spričevala
Arko Nahtigal Marinka, Podpeška cesta
66C, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3.
in 4. letnika Ekonomsko administrativnega
šolskega centra Kranj, izdano leta 1977
in 1978, izdano na ime Arko Marinka.
gnn-191583
Arnejšek Vid, Dražgoška ulica 7, Kranj,
preklic indeksa št. 41210204, izdala
Medicinska fakulteta, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 60/2005. gnc-191594
Bauman Petra, Korbunova 31/b, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole, izdana leta
1986. m-811
Bola Sanja, Kotredež 1, Zagorje ob Savi,
spričevalo 1. letnika Dimnazije Ljubljana –
Šiška, izdano leta 2004. gnx-191202
Borovnik Mojca, Šmartno 112, Šmartno
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2001. m-837
Božič Marjan, Gor. Suhadol 3, Brusnice,
spričevalo SŠGT, izdano leta 2005.
gnk-191486
Breznik Žiga, Rakovniška ulica 5/b,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda develetletke
– Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta
2005. gnq-191405
Brunec Anita, Sitarska pot 5, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 1983, izdano na ime Drolc Anita.
gnz-191646
Brusar Klara, Iršičeva 5, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora,
izdano leta 2004. m-816
Bukovšek Urška, Dolga gora 10, Ponikva,
indeks, št. 81519266, EPF, Univerza v
Mariboru. gnt-191477
Cener Natalija, Prušnikova 42, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne šole
– šivilja, krojač, izdano leta 1997 in 1998.
m-810
Cicmil Miloš, Vrtnarija 10B, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. in 5. letnika Srednje šole tehniških strok
Šiška – smer strojni tehnik. gnf-191766
Čižič Maja, Na polju 6, Miklavž na
Dravskem polju, indeks, št. 30012768, izdala
Visoka zdravstvena šola Maribor. m-830
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Čonč Nina, Marinovševa cesta 16,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani. gnu-191226
Čuček Zinka, Sp. Voličina 1, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije Maribor, izdano leta 1975. m-844
Došenović Aleksandra, Nova pot 76,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika
Srednje tekstilne šole v Kočevju, izdano leta
1995, izdano na ime Marković Aleksandra.
gni-191213
Evgen Andrejka, Šlandrova 5, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ Preserje pri
Radomljah, izdano leta 1983. gnp-191331
Finc Damijan, Albrehtova ulica 4,
Škoﬂjica, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1992.
gnu-191830
Frantar Zdenko, Brezje pri Tržiču
32, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Kranj, izdano leta
1977. gnr-191629
Gorec Jon, Vodovodna cesta 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana – splošna in strokovna
Gimnazija, izdano leta 2003. gnx-191623
Guta Sylvia, Martišavci 29, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije v Murski Soboti, izdano leta 1994.
gnl-191489
Jordan Branka, Godič 45C, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, št. 133,
izdano leta 1998. gnp-191481
Kastelic Simona, Kolovec 12, Radomlje,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 2004. gnb-191320
Kolobar Tamara, Sv. Lovrenc 12, Prebold,
spričevalo OŠ Prebold, izdano leta 2005.
gnc-191644
Kopač Teja, Klanska ulica 2, Medvode,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnl-191735
Korpes Borut, Loke 13, Trbovlje,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja
Trbovlje, izdano leta 2004. gnb-191295
Košir Mirjam, Na Brezno 20, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje medicinske sestre – babice, izdano
leta 1977 in 1978. gnc-191269
Kovač Saša, Ob Suhi 7B, Ravne na
Koroškem, spričevalo Prežihov Voranc
Ravne na Koroškem. gns-191478
Križaj Staš, Pot na Zali rovt 14, Tržič,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
60/2005. gnm-191309
Kurajić Irena, Šolsica 9, Brežice,
indeks, št. 71995044, na ime Irena
Hočevar, Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnv-191225
Kuster Zdravko, Velka 1, Dravograd,
Zaključno spričevalo SŠ Slovenj Gradec,
smer kuhar. gnr-191229
Majcen Janko, Velika Nedelja 8, Velika
Nedelja, spričevalo o končani OŠ Velika
Nedelja, izdano leta 1983. m-831
Majetić Arnel, Medvedova cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Spodnja Šiška Ljubljana, izdano leta 2004.
gng-191765
Miklič Gašper, Smrjene 129, Škoﬂjica,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gnh-191364
Nadlučnik Albin, Primož pri Ljubnem 84,
Ljubno ob Savinji, spričevalo o končani OŠ v
Mozirju, izdano leta 1973. gns-191353
Najvirt David, Dragučova 18/a, Pernica,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1990.
m-827
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Novak Simona, Gotovlje 186/a, Žalec,
diplomo Ekonomske fakultete Borisa
Kidriča v Ljubljani, diplomiran ekonomist,
organizacijsko – planska – analitska smer,
številka 4247. gnu-191601
Paradiž Aleš, Šmartno pri Slovenj Gradcu
55, Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo
1. in 2. letnika Poklicne in ekonomske
šole Slovenj Gradec – poslovni tajnik.
gnh-191339
Planinšec Ljubica, Križna cesta 24, Hoče,
indeks, št. 61207611, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-835
Podgrajšek
Ivica,
Vešenik
14A,
Slovenske Konjice, indeks, št. I 386, Srednje
zdravstvene šole Celje – smer bolničar leto
izdaje 20. 6. 1984 – izdano na Hrovat Ivica.
gnk-191361
Podjed Tomaž, Godič 68/d, Stahovica,
diplomo Srednje kovinarske in usnjarske
šole v Domžalah, izdana leta 1988.
gnf-191541
Prezelj Karin, Zupančičeva 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Slovenska Bistrica, izdano
leta 2003. m-815
Pugelj Anton, Potiskavec 3, Struge,
spričevalo o končani OŠ Struge, izdano leta
1970. gny-191722
Rakib Matic, Cesta 9. avgusta 34,
Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Trbovlje, izdano leta 2000.
gnn-191333
Ramšak Tomaž, Velika Lašna 23/a,
Kamnik, indeks, št. 12120030822, izdala
Višja strokovna šola za elektroniko v
Ljubljani. gnv-191750
Sodja Martina, Prečna ulica 3, Bohinjska
Bistrica, diplomo Srednje trgovske šole
Kranj – za poklic trgovec, leto izdaje 1999.
gnr-191479
Stojinovič Mateja, Bohova 2, Hoče,
spričevalo o končani OŠ Dušan Flis Hoče,
izdano leta 2002. m-845
Svetec Janez, Pod Gonjami 130, Prevalje,
spričevalo 3. in 4. letnika Strojne tehnične
šole Ravne na Koroškem. gnb-191220
Škrjanec Mitja, Trstenik 26, Golnik,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Radovljica, izdano leta 2003. gnv-191500
Škrlj Danica, Štuki 35, Ptuj, spričevalo
Gimnazije Ptuj, izdano leta 1984, izdano na
ime Mlinarič Danica. gnl-191335
Šlogar Primož, Polzela 205C, Polzela,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnh-191514
Štemberger Damijan, Vrbica 32, Ilirska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Dragotin
Kette Ilirska Bistrica, izdano leta 1984.
gns-191203
Šuman Bogomir, Zg. Žerjavci 10, Lenart
v Slov. goricah, diplomo Kmetijske šole
Maribor – kmetovalec, izdana leta 1987.
m-846
Tekalec Taja, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gne-191517
Tomažič Andrej, Polje, cesta XXXVIII/2,
Ljubljana-Polje,
diplomo
Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani št. 105, leto
izdaje 1984. gnb-191520
Toprek Spomenka, Rožna dolina, cesta
XV 20, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnz-191721
Tratnik Vera, Pavšičeva ulica 30, Logatec,
spričevalo 4. letnika Šubičev gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnv-191475

Tupy Tucak Barbara, Opekarska cesta
9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule,
izdano leta 1998, izdano na ime Tupy
Barbara. gnl-191585
Uranker Matej, Rasbergerjeva 20,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Slava
Klavora, izdano leta 2003. m-822
Vidic Peter, žDobravica 22, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
in kemijske šole, smer tehnik zdravstvene
nege, izdano leta 2004. gnj-191637
Vidmar Irena, Trg svobode 1, Mežica,
spričevalo 1. letnika Gimnazija Ravne na
Koroškem, izdano leta 2003. gng-191565
Virant Lado, Rožnik 2/a, Turjak, diplomo
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdana leta 1985. gnb-191470
Volmajer Jelena, Mesarski prehod 7,
Maribor, indeks, št. 30026347, izdala Visoka
zdravstvena šola Maribor. m-823
Vračko Urška, Rdeči breg 16, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem – smer kuhar,
izdano leta 1996. m-838
Vrankar Simona, Potok 7, Laze v
Tuhinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole v Domžalah, izdano leta 2003.
gnp-191656
Witavsky Simon, Spodnja vaška pot 32/c,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Martin
Konašk Maribor, izdano leta 2004. m-814
Završnik Zlatko, Kajuhova 13, Postojna,
izpis iz evidence Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani
– Srednja poklicna šola, izdano leta 1986.
gns-191728
Zidi Merita, Slekovčeva 19, Maribor,
spričevalo 7. razreda devetletke Martin
Konšak, izdano leta 2003. m-836
Žgajnar Tina, Selaska ulica 3, Škoﬂjica,
indeks, št. 59020265, Višje šole za
upravljanje in poslovanje. gnd-191718
Žibert Anton, Volčji Potok 12C, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca
Kamnik, izdano leta 1963. gnj-191762
Žmauc Alen, Dunajska 369, LjubljanaČrnuče, spričevalo o končani OŠ Maksa
Pečarja v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnp-191706

Ostali preklici
Bauman Tadeja, Lenardonova 19,
Maribor, dijaško izkaznico, št. 0005835332.
m-824
Bergoč Marta, Koče 32, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 21017431, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-191302
Bešić Ksenja, Gmajna 52, Notranje
Gorice, delovno knjižico. gnu-191201
Blažič Hočevar Marjanca, Šmarješka
cesta 68, Novo mesto, potrdilo o stokovnem
izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
izdano 31. 5. 2005. gny-191647
Brodnik Jana, Gratova 10, Škoﬂjica,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravje – delovna
terapevtka, izdano leta 2001, na ime Krevs
Jana. gnk-191236
Burger Matjaž, Tolstojeva ulica 20,
Domžale, certiﬁkata za ADR št. 12336,
veljavno do 19. 11. 2005. gne-191467
Cafuta Janez, Soviče 10/a, Videm pri
Ptuju, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licenece v cestnem prometu, št. 602428,
izdana 30. 6. 1997. gnw-191749
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Capuder Špela, Vegova ulica 41, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 41020007, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnp-191256
Dečko Vojka, Slovenska 37, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 93459546.
m-839
Došenović Đuro s.p. – zidarstvo in
železokrivstvo, Nova pot 76, Brezovica pri
Ljubljani, original dovolenje za zaposlitev,
št. 04244169242, izdano na ime Marinković
Mićo. gnj-191237
Drobež Matej, Cesta Herman Debelaka
6, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
19401204, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnu-191801
Duhovnik Tinkara, Trilerjeva ulica
15, Medvode, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnm-191459
Hočevar Tomaž, Stara cesta 8, Portorož
– Portorose, pomorsko knjižico št. 1293,
izdala luška kapetanija Koper. gnx-191227
Horvat Metka, Ivanocijevo naselje 28, Murska Sobota, delovno knjižico. gnx-191498
Jagrič Rajko, Valjavčeva 8, Kranj,
delovno knjižico. gnh-191639
Janežič Boris, Ižanska cesta 406,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-191297
Jenko Katarina, Vodnikova cesta
306, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnn-191458
Juteršek David, Dom in vrt 47, Trbovlje,
delovno knjižico. gnx-191348
Kastelic Aleksander, Nevlje 13, Kamnik,
vozno karto, št. F-420149, izdal Kam-bus.
gnu-191626
Ko-trans d.o.o., Muretinci 46/b, Gorišnica,
dovolilnici za mednarodni cestni promet za
državo Turčijo 792/11 s številko 123 in za
državo Bolgarijo 100/03 s številko 415030.
gnq-191380
Kokot Maja, Replje 10, Žužemberk,
delovno knjižico. gnj-191512

Kolenc Peter, Vojašniška 12, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-13-2924-97, VČ – 0961. m-818
Kotar Sabina, Mala Goba 7/a, Litija,
delovno knjižico. gnr-191654
Kovačič Franc, Partizanska ulica 4,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg.
št. 6970, ser. št. 891299. m-849
KPA
Novo
mesto,
Župančičevo
sprehajališče 1, Novo mesto, vpisni list za
čoln, št. 26251-220/1-2004 za čoln Elan cc
20 z reg. št. IZ -237, izdan dne 31. 3. 2004.
gnh-191422
Kuhar Mateja, Dolič 30, Destrnik, dijaško
izkaznico. m-832
Lončarič Živa, Sora 16, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 20200715, izdala
Pravna fakulteta. gni-191717
Majhenič Igor, Ljubljanska cesta 68,
Domžale, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1587/01, ser. št.
4686, dne 5. 6. 2001. gno-191257
Maksimović Verica, Majaronova ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-191290
Matej Janez, Strrmolska ulica 6,
Rogatec, delovno knjižico, št. 22853, izdala
UE Šmarje. gnf-191741
Mitić Ivan, Ladja 2, Medvode, službeno
izkaznico, št. zasebnega varovanja, št.
010383, izdalo Ministrstvo za notranje
zadeve Ljubljana. gnc-191244
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA,
Škocjan 51, Škocjan, izkaz o šolskem
uspehu, izdan leta 1999 na ime Rajko
Brajdič, Dobruška vas 41, 8275 Škocjan.
gnm-191709
Piršič Vlasta, Britof 407, Kranj, potrdila
o strokovni usposobljenosti za Trgovskega
poslovodjo številka 1468-1820/94-2 z dne
14. 6. 1994. gnu-191526
Plavčak Ivan s.p., Jelovec 32, Makole,
osnovno licenco skupnosti št. 2589, z
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veljavnostjo od 1. 5. 2004 do 7. 6. 2005.
gnx-191723
Pum Črtomir, Razlagova 1, Maribor,
delovno knjižico. m-826
Rozina Teo, Kresniške poljane 62, Kresnice, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena in geodetska šola v Ljubljani. gnq-191655
Rupnik Ema, Jačka 41, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Ljubljana –
Šiška. gnx-191198
Samsa Kristina Frančiška, Škrilje 75,
Ig, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
gimnazija Ljubljana. gnp-191260
Sojkić Šeﬁk, Letališka cesta 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-191578
Srpan Drago, Vodovodna pot 34, Rakek,
delovno knjižico. gnq-191555
Struna Milan, Sv. Anton, Gregoriči 14,
Pobegi, delovno knjižico. gng-191490
Šarman Jurij, Kajuhova 5, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61204359, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-819
Škerjanc Daša, Jezerska ulica 6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20990585, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnd-191618
Škrinjar Ogrinc Brigita, Pečetova 12,
Maribor, delovno knjigo, reg. št. 5974.
m-847
Tcacenco Victoria, Latkova vas 34,
Prebold, delovno knjižico. gnj-191737
Tot Andrej, Na Kamni 6A, Beltinci,
delovno knjižico. gny-191497
Vojnović Ana, Prešernova 6, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 21019403, izdala
FDV v Ljubljani. gnc-191773
Volk Tanja, Prešernova 16, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18980898,
izdala FF v Ljubljani. gnh-191614
Žgavec Simon, Godovič 43, Godovič,
študentsko izkaznico, št. 20030572, izdala
Pravna fakulteta. gnh-191543

OBVESTILO
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Ljubljana, Slovenska cesta 9,
obvešča,
da so od 1. 7. 2005 uradne ure:
ponedeljek od 8. do 15. ure
torek od 8. do 15. ure
sreda od 8. do 17. ure
četrtek od 8. do 15. ure
petek od 8. do 14. ure
Sobota zaprto

Stran

Stran
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.G
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4933
4933
4933
4933
4933
4933
4934
4934
4934
4948
4971
4981
4981
4983
4985
4987
4988
4988
4993
4995
4999
4999
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5004
5015
5016
5031
5038
5039
5039
5039
5039
5043
5044
5044
5047
5047
5048
5049
5049
5050
5050
5051
5051
5051
5051
5052
5054
5057
5057
5058
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