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

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. 84/2005
Ob-21674/05
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.
3. Datum izbire: 3. 6. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja večnamenske dvorane Markovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok, rok izgradnje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Project ING d.o.o., Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj, kontaktna oseba:
Aleš Vobner.
7. Pogodbena vrednost: 385,775.470,97
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ca. 240,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 474,481.504,80 SIT, 385,775.470,97
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osnovi
javnega razpisa po omejenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 23-24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6729/05.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2005.
Občina Markovci
Št. 403-06-0013/2005
Ob-21788/05
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec.
3. Datum izbire: 8. 7. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe
izvedbe: gradnja glasbene šole »Risto Savin« Žalec, Žalec.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila: ponudbena cena
– največ 85 točk, plačilni pogoji – največ 5
točk, reference – največ 5 točk, garancijski
rok – največ 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIC Gradnje d.o.o., Sv.
Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 259,853.229,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 47%.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
336,192.404,66 SIT, 259,853.229,64 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: 29. 7. 2005.
Občina Žalec
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 244,818.525 SIT, 161,533.440 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: 1. 8. 2005.
VDC Šentjur

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 57/2005
Ob-21861/05
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Šentjur.
2. Naslov naročnika: VDC Šentjur, Ulica
skladateljev Ipavcev 8, 3230 Šentjur.
3. Datum izbire: 30. 5. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: najem poslovnih prostorov za izvajanje dnevnega
varstva varovancev Varstveno delovnega centra Šentjur – enota Šentjur in poslovnih prostorov za delovanje uprave
regijskega centra VDC.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Selič Anton s.p., Elektroinstalacije in trgovina, Ul. II. bataljona 16A,
3230 Šentjur.
7. Pogodbena vrednost: 161,533.440
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

Blago
Ob-21683/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije
v letu 2006 za člane Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
26.000.000 kWh.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 9. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Stran

5934 /

Št. 14

Št.

74 / 5. 8. 2005
Ob-21685/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava goriv in maziv.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava goriv in maziv za leto 2006 in 2007,
ocenjena vrednost 200,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 9. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-21718/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: notranja oprema za objekt Službe za oskrbo in vzdrževanje. Ocenjena vrednost javnega naročila je 200,000.000 SIT z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z 18. členom Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 490/05

Ob-21724/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup medicinskih plinov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.11.11.40-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predvidena izvedba javnega naročila je v
obdobju treh let, v skupni ocenjeni vrednosti 203,4 mio SIT.
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.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-21846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, kontaktna oseba: Slavka Grmek,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-41-400.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: nabava po odprtem
postopku za skupine: genetika, serumi,
gojišča, plastika in potrošni material.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 8. 2005.
II.7) Datum zaključka: 23. 9. 2005.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 440-037-120/05.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 1. 8. 2005.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 440-037-120/05.
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: 28. 7. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Ob-21857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo čistilnih sredstev in papirnato-sanitarne konfekcije št. 430-162/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3, glavni besednjak, dodatni
predmet: 21.22.21.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava
čistilnih sredstev in papirnato sanitarne
konfekcije. Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 12. 8. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.

2) Vrsta in obseg: čistilna sredstva za
kuhinje; podrobnejši opis in količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
48,333.333,33 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: čistilna sredstva za
poslovne prostore; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
31,416.666,67 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: biološko razgradljiva čistilna sredstva; podrobnejši opis in
količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1,083.333,33 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: profesionalni pripomočki za čiščenje; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
35,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: ostala splošna sredstva za čiščenje; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
46,750.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.21.00-6.
2) Vrsta in obseg: papirnato-sanitarna
konfekcija; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
58,916.666,67 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 8. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-162/2005.
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: 1. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije
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Javni razpisi
Blago
Ob-21639/05
Razveljavitev
Postopek javnega razpisa za oddajo
javnega naročila blaga po odprtem postopku za sklop 18 – Potrošni material, objavljen v Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-13137/05, se razveljavi.
CUDV Draga, Ig
Št. 433-01-13/2005/18

Ob-21775/05

Popravek
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, na podlagi petega odstavka
25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04), objavlja popravek Obvestila o javnem naročilu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za izdelavo in
dobavo tobačnih znamk, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17736/05.
Spremenijo se naslednje točke tako, da
popravljene glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo tobačnih znamk je mogoče dobiti na spletni strani Ministrstva za ﬁnance
http://www.gov.si/mf/
mf slov/razpisi/razpisi.htm
mf/
ali jo dvigniti na naslovu naročnika vsak
delovni dan med 9. in 14. uro. Tehnična
speciﬁkacija tobačnih znamk (dokument: 7.
Vrsta in opis blaga, ki je predmet javnega naročila) je označena s stopnjo tajnosti
»interno«, zato je za prevzem speciﬁkacije
potrebno izpolniti Obrazec za dvig tehničnih
speciﬁkacij, ki je na voljo na spletni strani
ministrstva poleg razpisne dokumentacije.
Tehnično speciﬁkacijo je možno dvigniti le
osebno z izpolnjenim obrazcem.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 8. 2005, do
11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Prežihova
4, Ljubljana.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 260-6/05-6

Ob-21778/05
Popravek

V javnem razpisu za najem naprave za
preiskave z magnetno resonanco, objavljenem v Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20123/05, se popravijo naslednje točke:
1. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.
2. Rok za predložitev ponudbe: naročnik mora ponudbo prejeti do 6. 9. 2005 do
12. ure v tajništvo uprave: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Ul. padlih borcev 13/A, 5290 Šempeter pri
Gorici.
3. Čas, način in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javno in se prične 6. 9.
2005 ob 12.15 na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca Nova

Št.

Gorica”, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, v prostorih sejne sobe
upravne službe.
Naročnik bo skladno z določili 25. člena
ZJN-1A spremembo razpisne dokumentacije brezplačno posredoval tistim ponudnikom, ki so jo do današnjega dne že prejeli.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-21907/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo živil za obdobje treh let, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 72 z dne 29. 7. 2005, Ob-21046/05
se popravijo naslednje točke:
Besedilo razdelka III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva se po novem glasi: ponudnik
je dolžan v roku 10 dni po pravnomočnosti
obvestila o oddaji javnega naročila za posamezno obdobje naročniku predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Znesek bančne garancije se določi tako,
da se sešteje število artiklov v posameznem sklopu in se ga pomnoži z zneskom
10.000 SIT.
Ponudnikom, ki dobavljajo zgolj artikle iz
poglavij A 1, A 2 (Sveže sadje in zelenjava)
in artikle, ki so pri posameznem poglavju
opredeljeni pod B 3, torej za vse artikle, kjer
je posamezni artikel samostojen sklop, ni
potrebno prilagati bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija mora biti veljavna še
najmanj 1 dan po zadnjem dnevu posameznega obdobja, za katerega bo ponudnik
izbran.
V poglavju IV.3.7.2) Datum, čas in kraj,
želi naročnik brisati prvotno objavljene termine odpiranja ponudb. Poglavje IV.3.7.2)
Datum, čas in kraj je tako prazno.
Naročnik želi dopolniti poglavje IV.3.4)
Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom s predvidenim datumom
odpošiljanja vabil, ki bo 20. 9. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 252
Ob-21640/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba:
Branko Matkovič, Cesta XV. brigade 4, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 07/363-72-00, faks
07/363-72-10, elektronska pošta: komunala.metlika@siol.net, internetni naslov: www.
komunala-metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Metlika d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Matkovič, Cesta
XV. brigade 4, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/363-72-00, faks 07/363-72-10, elektronska pošta: komunala.metlika@siol.net, internetni naslov: www.komunala-metlika.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba: Branko Matkovič, Cesta XV. brigade 4, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 07/363-72-00, faks
07/363-72-10, elektronska pošta: komunala.metlika@siol.net, internetni naslov: www.
komunala-metlika.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup komunalnega vozila za odvoz odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metlika, Cesta XV. brigade 4.
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: eno
vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 31. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR
02994-0019444579 pri Novi ljubljanski banki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005 ob
13. uri, sedež podjetja.
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. 7. 2005.
Komunala Metlika d.o.o.
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Ob-21649/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV: Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 045/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup razvijalnega stroja za razvijanje
ﬁlmov po postopku ECN-2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.25.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvijalni stroj za razvijanje ﬁlmov po postopku
ECN-2, 1 kos.
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 v višini
1,000.000 SIT.
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 045/2005.
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
045/2005.
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 0452005.
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
045/2005-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 045/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 9. uri, Velika sejna soba v V. nadstropju
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1119/2005
Ob-21667/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Zdenka Hreščak, Kolodvorska ulica 3a, 6217 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup opreme za Knjižnico
Divača.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža pohištvene in
strojne opreme za Knjižnico Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Knjižnica Divača, Kraška
cesta 67, 6215 Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: pohištvena oprema za
Knjižnico Divača.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: strojna oprema (računalniška oprema, kopirna oprema, bela tehnika,
ogrevalna in hladilna oprema ter učno-zabavna elektronika).
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno naročilo »izdelava, dobava, montaža pohištvene
in strojne opreme za Knjižnico Divača« je razdeljeno na dva sklopa: pohištvena oprema in
strojna oprema. Ocenjena vrednost celotnega
javnega naročila je 16,4 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lastna menica za odpravo napak
v garancijskem roku.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: veljavna registracija (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence). Dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence) ali izjava, da tako dovoljenje ni potrebno. Potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. Izpisek in potrdilo
ne smejo biti starejši več kot 90 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za pohištveno opremo morajo predložiti s strani investitorja potrjene reference
za opremljanje knjižnic v zadnjih treh letih,
vrednost posameznega projekta vsaj 5 mio
SIT z DDV (pogoj za priznanje sposobnosti
sta vsaj dve potrjeni referenci).
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11. uri; Občina Divača, Kolodvorska ul.
3a, 6215 Divača.
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: 26. 7. 2005.
Občina Divača
Ob-21681/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-81, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: dusanka.
pekarovic@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: SB Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregor-
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čičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/424-40-42, faks 03/423-35-73, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža anestezijskega aparata.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža anestezijskega aparata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: anestezijski aparat z ventilatorjem, ki je premičen
v prostoru, ki po sestavi ustreza delu na
magnetni resonanci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 60 dnevni plačilni rok po izvršeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
2. veljavno potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov
– promet z medicinskimi pripomočki na debelo za predmet javnega naročila (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje) in izjavo, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (opremljeno z datumom in
podpisom zastopnika ponudnika);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pisna izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo
javnega naročila in da njegovi transakcijski
računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani (opremljeno z datumom in podpisom zastopnika ponudnika).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisani v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2005, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 9. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005
ob 12. uri, sejna soba pravne službe SB
Celje, Gregorčičeva 7, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 961-13/05
Ob-21682/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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: 961-13/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop:
1.1. nabava osebnih računalnikov (85
kosov):
1.1.1. nabava programske opreme,
1.2. nabava ekranov (250 kosov),
1.3. nabava tipkovnic (250 kosov),
1.4. nabava mišk (250 kosov);
2. sklop:
2.1. nabava prenosnih računalnikov
(5 kosov):
2.1.1. nabava programske opreme;
3. sklop:
3.1. nabava omrežnih računalnikov
(80 kosov):
3.1.1. nabava programske opreme;
4. sklop:
4.1. nabava večprocesorskih serverjev (2 kosa):
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4.1.1. nabava programske opreme,
4.2. nabava enoprocesorskih serverjev (4 kosi):
4.2.1. nabava programske opreme,
4.3. nabava KVM stikal (2 kosa):
4.3.1. nabava programske opreme;
5. sklop:
5.1. nabava mrežnih laserskih tiskalnikov (64 kosov),
5.2. nadgradnja barvnega tiskalnika
Lexmark C912 (1 kosov):
5.2.1. nabava programske opreme;
6. sklop:
6.1. nadgradnja tračne knjižnice – robota IBM 3494 (1 kos):
6.1.1. nabava programske opreme,
6.2. nabava FC stikal (2 kosa).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kraj dobave: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana – odsek
nabave in ekonomata.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 30.23.12.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.21.30.00-5;
30.23.32.31-9; 30.26.00.00-9; 30.24.10.00-0;
30.24.11.00-1.
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:
1. sklop:
1.1. nabava osebnih računalnikov (85
kosov):
1.1.1. nabava programske opreme,
1.2. nabava ekranov (250 kosov),
1.3. nabava tipkovnic (250 kosov),
1.4. nabava mišk (250 kosov);
2. sklop:
2.1. nabava prenosnih računalnikov (5
kosov):
2.1.1. nabava programske opreme;
3. sklop:
3.1. nabava omrežnih računalnikov (80
kosov):
3.1.1. nabava programske opreme;
4. sklop:
4.1. nabava večprocesorskih serverjev
(2 kosa):
4.1.1. nabava programske opreme,
4.2. nabava enoprocesorskih serverjev
(4 kosi):
4.2.1. nabava programske opreme,
4.3. nabava KVM stikal (2 kosa):
4.3.1. nabava programske opreme;
5. sklop:
5.1. nabava mrežnih laserskih tiskalnikov
(64 kosov),
5.2. nadgradnja barvnega tiskalnika Lexmark C912 (1 kosov):
5.2.1. nabava programske opreme;
6. sklop:
6.1. nadgradnja tračne knjižnice – robota
IBM 3494 (1 kos):
6.1.1. nabava programske opreme,
6.2. nabava FC stikal (2 kosa).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti, izdano s
strani banke, ki mora veljati še najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je veljavna ponudba;
2. izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4%
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pogodbene vrednosti, ki mora veljati še 20
dni po poteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 4% pogodbene vrednosti, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno računalniško opremo in
je določen v garancijskih listih proizvajalca
opreme.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Naročnik bo pogodbeno ceno za 1., 2.,
3., 4. in 5. sklop plačal na transakcijski račun izvajalca – dobavitelja po podpisu primopredajnega zapisnika, v roku 30 dni od
dneva prejema računa, ki je izstavljen po
dobavi blaga.
Naročnik bo pogodbeno ceno za 6. sklop
plačal na transakcijski račun izvajalca – dobavitelja po podpisu primopredajnega zapisnika v dveh delih in sicer 5,000.000 SIT
v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki
je izstavljen po dobavi blaga, ostalo pa prvi
delovni dan 2006 leta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu (t.j. Priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN – 1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
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ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
3. izjava ponudnika, da bo naročniku na
poziv v roku 3 dni dostavil opremo na testiranje. Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki
dajejo ponudbo za 1., 2., 3. in 5. sklop;
4. izjava ponudnika, da bo pred dobavo
osebnih in prenosnih računalnikov namestil
programsko opremo po speciﬁkaciji naročnika. Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1. in 2. sklop;
5. izjava ponudnika, da zagotavlja, da so
osebni računalniki, ekrani, tipkovnice in miške od istega proizvajalca in enake barve.
Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1. sklop;
6. izjava proizvajalca, da zagotavlja tudi
oddaljeno vzdrževanje preko avtomatske
klicne povezave s svojim centralnim servisom.
Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 6. sklop;
7. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba)
da zagotavlja rok dobave največ 30 dni od
veljavnosti pogodbe.
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: 961-13/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2005, cena:
1.200 SIT.

Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma v pisni zahtevi, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu ﬁrme in identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 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 je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 11. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana, vsak dan med 12. in
13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-21729/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-35, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-48/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
operacijsko perilo:
– sklop I: sterilno operacijsko perilo za
enkratno uporabo,
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– sklop II: sterilni operacijski plašči za
enkratno uporabo,
– sklop III: pripomočki za zaščito osebja,
– sklop IV: incizijske folije in zbiralne
vrečke za tekočine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: operacijsko perilo:
sklop I: sterilno operacijsko perilo za enkratno uporabo:
– podsklop 1: operacijska prekrivala: univerzalni set,
– podsklop 2: operacijska prekrivala: set
za carski rez,
– podsklop 3: operacijska prekrivala: set
za roko,
– podsklop 4: operacijske rjuhe – ortopedske,
– podsklop 5: operacijske rjuhe,
– podsklop 6: operacijske rjuhe in prevleke za instrumentarske mize,
– podsklop 7: operacijske rjuhe za roko,
– podsklop 8: operacijske rjuhe z lepljivo
odprtino,
– podsklop 9: operacijske rjuhe – očesne,
– podsklop 10: kompresa operacijska
lepljiva,
– podsklop 11: operacijska zaščita za
noge,
– podsklop 12: operacijski trak lepljiv,
– podsklop 13: zaščitni rokav,
– podsklop 14: sterilna prevleka za endoskopsko kamero,
– podsklop 15: sterilna prevleka za RTG
kamero,
– podsklop 16: sterilna zaščita za ultrazvočno sondo;
sklop II: sterilni operacijski plašči za enkratno uporabo:
– podsklop 1: operacijski plašči – standardni,
– podsklop 2: operacijski plašči – specialni;
sklop III: pripomočki za zaščito osebja:
– podsklop 1: maske in kape,
– podsklop 2: zaščitni pripomočki;
sklop IV: incizijske folije in zbiralne vrečke za tekočine:
– podsklop 1: incizijske folije,
– podsklop 2: incizijska folija z jodom,
– podsklop 3: incizijska zaščitna folija z
obročem,
– podsklop 4: vrečke.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:

1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
5. da bo predložil natančen opis ali prospektni material za vse ponujeno blago;
6. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v roku 7 dni od prejema povabila k
predložitvi vzorcev, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok;
9. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
10. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
11. da bo v drugi fazi postopka predložil
zavarovanje ponudbe v višini 3% vrednosti
ponudbe brez DDV;
12. da ne navaja zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-48/ 05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu:
07/332-10-95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 10.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: II. faza predvidoma 30. 9. 2005 ob 10. uri, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-21730/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-275, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme za potrebe
Fakultete za logistiko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za logistiko,
Hočevarjev trg 1, Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30 23 20 00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
računalniške opreme po speciﬁkaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 26. september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu mesečnih računov
oziroma situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež predvsem dejavnost vzdrževanje ter
popravilo pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav (šifra 7250);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
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– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil ponudnik v zadnjih 3 letih
vsaj trikrat pozitivno ocenjen kot dobavitelj
računalniške opreme podobne razpisani v
vrednosti najmanj 5 mio SIT;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da za dobavljeno opremo nudi najmanj 36-mesečni garancijski rok oziroma
najmanj 12-mesečnega za tiskalnike;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam dobav s področja računalniške opreme v zadnjih treh letih, vključno z
zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– izjava o garancijskem roku.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: do 25. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba »D«.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-275.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Krško
Ob-21770/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič, Vojkova 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-18-71, 041/678-683,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta:
matjaz.sustersic@ljubljana.si,
internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-71, 041/678-683,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta:
matjaz.sustersic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Zdenka Pavlovič, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-18-50, faks 01/306-18-83, elektronska pošta: zdenka.pavlovic@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za zaščito, reševanje in civilno obrambo,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-18-50, faks 01/306-18-83.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gasilskih zaščitnih oblek, gasilskih zaščitnih škornjev, gasilskih zaščitnih čelad in gasilskih zaščitnih kapuc
(podkap).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Linhartova
13, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gasilske zaščitne obleke,
tipizirane s strani Gasilske zveze Slovenije,
vetrovke in hlače.
3) Obseg ali količina: 61 oblek (kompletov vetrovk in hlač).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava: 31. 10. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: gasilski zaščitni škornji,
tipizirani s strani Gasilske zveze Slovenije.
3) Obseg ali količina: 134 parov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava: 31. 10. 2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: gasilske zaščitne čelade, tipizirane s strani Gasilske zveze Slovenije.
3) Obseg ali količina: 36 čelad.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava: 31. 10. 2005.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: gasilske zaščitne kapuce
(podkape).
3) Obseg ali količina: 125 kapuc (podkap).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava: 31. 10. 2005.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 61 gasilskih zaščitnih oblek, 134 parov gasilskih
zaščitnih škornjev, 36 gasilskih zaščitnih
čelad in 125 gasilskih zaščitnih kapuc (podkap).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija zaresnost ponudbe, v višini 3% od ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za
izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona
o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodnega registra podjetij ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Poleg tega mora ponudnik predložiti:
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti poslovno in ﬁnančno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca nima blokiran poslovni
račun. Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1/P in izjava, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
Za ﬁzične osebe: originalno potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe
in izjavo, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. skupna cena za blago po posameznem sklopu, 90%,
2. reference, 10%.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do odpiranja ponudb,
vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun številka 02085-0010627588, s pripisom JR 02/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005, do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 1. 9. 2005
ob 9. uri, Mestna občina Ljubljana, Linhartova 13, soba 118/I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Gasilska zveza Ljubljana
Št. 1996/05

Ob-21793/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktni osebi: splošni del:
Simona Kovačič, vsebinski del: Anton Lešnik, tel. 02/252-58-58, 041/786-909, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-42, faks 02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja za izdelavo, dobavo
in montažo notranje opreme za lekarno
Lenart v Slovenskih goricah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lekarna Lenart, Maistrova 22, Lenart v Slovenskih goricah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: notranja oprema za lekarno Lenart.
Obseg, količina in vrsta so podrobno navedeni v tehničnem poročilu in popisu del v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila; začetek 9. 9. 2005 in/ali konec 25. 10.
2005.
III.1.2) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna bianco menica z menično izjavo v višini 1,000.000 SIT za zavarovanje
resnosti ponudbe;
– izjava o izdaji menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;

– izjava o izdaji menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi, v
višini 10% končnega obračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na osnovi dokumentov, podatkov in izjav, navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma 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. potrdilo davčnega urada, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. je predložil obrazce BON 1 za leto
2004 in BON 2 (BON 2 ne sme biti starejši
od 60 dni od roka za oddajo ponudb!) oziroma podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja za leto 2004 ter potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo BON obrazcev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. ima ustrezne reference;
8. da nudi garancijski rok 3 leta in ima
zaposlene ustrezno kvaliﬁcirane delavce za
izvedbo javnega naročila;
9. da je predložil izjavo o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 50% (referenčni objekti 20%, vrednost potrjenih referenc
10%, ocena naročnika 20%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bi-
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strica, s pripisom »razpisna dokumentacija
– oprema Lenart«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10.30; JZZ Mariborske lekarne Maribor,
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik
mora ponuditi vse vrste ovojnine v okviru
posameznega sklopa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 404-08-262/2005-3

Ob-21849/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 230-52-25, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije: vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 230-52-25, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 249/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniško pohištvo in notranja oprema
za MORS različne lokacije na področju
Republike Slovenije, razdeljeno na 4
sklope:
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Sklop

MORS – OE; Naziv enote in kraj dobave
– lokacije

I.

Lokacije – GŠSV in SSZ, Kardeljeva pl.,
Ljubljana in lokacije Poveljstva sil v RS

II.

Lokacije – izpostave URSZR in IRSVNDN
v RS

III.

Lokacije – MORS enota III., Kardeljeva
pl., Ljubljana

IV.

Dokompletacije – različne enote MORS z
izpostavami na področju RS

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – lokacije na
področju RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotni
obseg naročila, ki se pričakuje v ponudbah
je ocenjen na 160,000.000 SIT z vključenim
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za predmetne
nakupe opreme, z vključeno dostavo na lokacijo in montažo, kjer je to potrebno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu s 44. členom ZJN,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe ali lastna izjava
v skladu s 44. členom ZJN,
– 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; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki):
– overjeno potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
– original potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (poglavje III.),
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (Krovna izjava – priloga št. 1),
– ponudbo (priloga št. 2), za predmet
javnega naročila, ki je opredeljen v prilogi št.
2-2 – Zahteve naročnika in tehnične speciﬁkacije predmeta naročila,
– ocenjevalne preglednice (priloga št. 3),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 4),
– vzorčno pogodbo (priloga št. 5).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.

Ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije – ponudnik mora v ponudbi
predložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv (vzorec v prilogi št. 6), v višini najmanj 5% od
vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov), kolikor ponudba (skupna vrednost vseh ponujenih sklopov) presega vrednost 30,000.000
SIT brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb;
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 7), da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
nepreklicno in brezpogojno (vzorec v prilogi št. 8), v višini najmanj 5% od vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj
še 1 mesec čez trajanje pogodbe, kolikor
bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo
ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisana in žigosana izjava
v skladu s priloženim vzorcem, sta obvezni
sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) skupna vrednost posameznega sklopa pohištva in notranje opreme z vključenim
DDV – utež 0,60;
B) rok dobave pohištva in ostale notranje
opreme v dnevih po sklenjeni pogodbi (ne
manj kot 20 dni) – utež 0,30;
C) garancijski rok (v mesecih) za pohištvo in notranjo opremo (ne manj kot 12 in
največ 24 mesecev) – utež 0,10.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-262/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 249/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000249) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
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katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 14. 9. 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 konca leta 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 400-64/2005-3
Ob-21852/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Franci
Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta: go.svlr@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/svrp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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: JN02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tretja faza nadgradnje informacijske infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javna agencija RS za razvoj (ARR), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;

– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje 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: rok
plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki se izstavi po izvedeni uspešni postavitvi opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih (2002,
2003, 2004) ali v letošnjem letu za poljubnega naročnika (končnega kupca) opravil vsaj
tri uspešne dobave podobne opreme poljubne blagovne znamke (za podobno opremo
šteje dobava SAN; posamezna referenca
mora vrednostno znašati vsaj polovico ponudbene vrednosti);
5. ponudnik ima za vsako postavko opreme, ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo;
6. ponudnik ima na voljo redno zaposlene kadre z vsaj naslednjimi znanji: a) 1
kader s certiﬁkatom proizvajalca oziroma
principala za servis ponujene opreme TSM;
b) 1 kader s certiﬁkatom za programsko
opremo VMWare. Isti kader ima lahko certiﬁkata za obe področji;
7. skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijo. Ponujena mora biti celotna razpisana
količina vseh postavk. Vzdrževalni pogoji
kot so zahtevani v obrazcu A-7 ponudba in
predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:. izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil bo naročnik štel, da ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: za
vsako postavko kopija veljavne pogodbe s
principalom oziroma proizvajalcem oziroma
listina, s katero je izkazana poslovna povezava (dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna podpora principala za razpisan posel.
Iz posamezne listine je lahko razvidno, da
pokriva več postavk opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno
dokazilo ni zahtevano),
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
certiﬁkati kadrov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja o usposobljenosti kadrov,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7
ponudba in predračun (posebno dokazilo ni
zahtevano). Ponudnik za vsako ponujeno
postavko predloži tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 8. 2005.
Pogoji
in
način
plačila:
razpisna
dokumentacija
je
brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo lahko tudi pisno zahtevajo preko e-mail naslova: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005, do
12. ure, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 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: 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: 30. 8. 2005
ob 12.15, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 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:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Služba vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-21853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: bojan.rebevsek@gov.si, internetni naslov: http://www.mszs.si/slo/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
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Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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: 404-393/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strežnikov za aplikacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– diskovni sistem z dvema kontrolnima
enotama (1 kos),
– strežniški sistem Konﬁguracija ohišja
(1 kos),
– konﬁguracija strežniške rezine (10 kosov),
– 19‘‘ strežniška aluminjasta omara
(1 kos).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z
veljavnostjo: od 8 dni po podpisu pogodbe
do 90 dni po podpisu pogodbe;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
obdobju v višini 5% z veljavnostjo od dneva prevzema opreme do izteka garancijske
dobe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki se izstavi po izvedeni uspešni postavitvi opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih (2002,
2003, 2004) ali v letošnjem letu za poljubnega naročnika (končnega kupca) opravil vsaj
tri uspešne dobave podobne opreme poljubne blagovne znamke (za podobno opremo šteje dobava SAN, posamezna vrednost
dobave ne sme biti nižja od vrednosti ponudbe);
5. ponudnik ima za vsako postavko opreme, ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo;
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6. ponudnik ima na voljo redno zaposlene kadre z vsaj naslednjimi znanji: a)
2 kadra s certiﬁkatom proizvajalca oziroma principala za servis ponujene opreme
– SAN, b) 2 kadra s certiﬁkatom proizvajalca
oziroma principala za servis ponujene opreme – strežniki. Isti kader ima lahko certiﬁkate za več področij;
7. skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijo. Ponujena mora biti celotna razpisana
količina vseh postavk. Vzdrževalni pogoji
kot so zahtevani v obrazcu A-7 ponudba in
predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: za
vsako postavko kopija veljavne pogodbe s
principalom oziroma proizvajalcem oziroma
listina, s katero je izkazana poslovna povezava (dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna podpora principala za razpisan posel.
Iz posamezne listine je lahko razvidno, da
pokriva več postavk opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno
dokazilo ni zahtevano),
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
certiﬁkati kadrov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja o usposobljenosti kadrov,
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7
ponudba in predračun (posebno dokazilo ni
zahtevano). Ponudnik za vsako ponujeno
postavko predloži tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-393/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila). Ponudniki jo lahko dobijo
tudi na pisno zahtevo, ki jo naslovijo na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005, do
12. ure, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna, pritličje).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 29. 8. 2005
ob 12.15, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana (sejna soba, pritličje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-21858/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Slavka Grmek, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00, faks
01/244-14-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Inštitut za varovanje zdravja
RS, kontaktna oseba: Slavka Grmek, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-00, faks 01/244-14-47.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Rozenka Radelj,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-00.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Inštitut za
varovanje zdravja RS, kontaktna oseba: Rozenka Radelj, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/2441-400.
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: 440-037-120/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava po odprtem postopku za skupine: genetika, serumi, gojišča, plastika in
potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Grablovičeva 44.
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. Genetika:
Sklop:
– Magna,
– PCR,
– Detekcija,
– Detekcija-virus,
– Kromosomi-sonde.
2. Serumi:
Sklop:
– Kiti,
– Kiti-testi,
– Kiti–Dade,
– Kiti-Virion,
– Serumi,
– Serumi-BD,
– Serumi-pnevmo,
– Serumi-meningo,
– Serumi-tip.virus,
– Standardni sevi.
3. Gojišča:
Sklop:
– Gojišča,
– Pripravljena gojišča,
– Sladkorji,
– Ph-metri,
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4. Plastika:
Sklop:
– Plastika,
– Nastavki in druga plastika-Epp.
5. Potrošni material:
Sklop:
– Potrošni material,
– Potr-Sartorius,
– Potr-Agilent,
– Potr-Supelco,
– Potr-Varian,
– Potr-Phenomenex.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 23. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
2. sodno overjeno dokazilo o registraciji,
3. dokazilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke,
4. potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke,
5. izpolnjen obrazec za reference (Obrazec 2).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: sodno overjeno dokazilo o registraciji.
Ponudnik predloži potrdilo sodišča o registraciji oziroma s.p. o registraciji pri pristojnem davčnem uradu.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec za reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 440-037-120/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št.: 01100-603926242, sklic 803, odprt pri
UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 13. uri, IVZ RS, Trubarjeva 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-21900/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana, kontaktna oseba: Vladimir Peruničič, direktor,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-24-02, faks 01/513-25-50, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
lahka tonska brezšumna 35 mm ﬁlmska
kamera z osnovnim priborom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Filmski studio Viba ﬁlm
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: lahka
tonska brezšumna 35 mm ﬁlmska kamera z
osnovnim priborom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 8. 2005, konec 4. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (sodna evidenca);
2. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti (sodna evidenca);
3. 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 (kazenska evidenca).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno 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 ponudbe,
– tehnične karakteristike,
– poprodajne aktivnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se dvigne s predložitvijo potrdila o
plačilu na podračun naročnika pri Upravi RS
za javna plačila št.: 01100-6030354621.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov, ki pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji predložijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 12.15, Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana,
Stegne 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana

Gradnje
Št. 352-01-0001/2005-601

Ob-21893/05

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Na podlagi 25. člena ZJN-1 točka 4;
sprememba oziroma dopolnitev razpisne
dokumentacije, uradno podaljšujemo rok za
javni razpis za komunalno opremo poslovne cone na Ravnah, za sprejem ponudb
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do srede, dne 10. 8. 2005 do 10. ure v
tajništvo Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem, javno
odpiranje ponudb bo 10. 8. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-21894/05
Popravek
V javnem naročilu gradnje »izgradnja
pločnika Loška cesta – avtobusna postaja
– Cesta 8. maja – Jordanov kot«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne
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29. 7. 2005, Ob-21105/05, se popravita naslednji točki:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT, izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo del
v višini 10% od ponudbene vrednosti in za
odpravo napak v garanciji v višini 10% od
vrednosti izvedenih del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Občina Vrhnika
Ob-21895/05
Popravek
V javnem naročilu gradnje »izgradnja
kanalizacije in pliniﬁkacije na območju Raskovca, Turnovš in Grilčevega Griča«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72 z
dne 29. 7. 2005, Ob-21098/05, se popravi
naslednja točka:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT, izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo del
v višini 10% od ponudbene vrednosti in za
odpravo napak v garanciji v višini 10% od
vrednosti izvedenih del.
Občina Vrhnika
Št. 347-07-499/99

Ob-21908/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: ureditev
križišča v Češnjici – II. etapa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005, Ob-21020/05, se popravi 16.
točka in se pravilno glasi:
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 132,000.000 SIT.
Direkcija RS za ceste
Št. 402-06/05-2127

Ob-21909/05

Popravek
V objavi javnega naročila »A1 Koper–
Lendava, odsek: Ptujska cesta–Zrkovska
cesta od km 6+700 do km 10+847, pododsek Nova Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa
od km 0+860 do km 1+905«, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, se spremeni točka IV.3.7.2.) tako, da
se sprememba glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 8. 2005 ob 10. uri; Ljubljana,
Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 23/8-257/2005
Ob-21641/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Naklo, kontaktna oseba: Ivan Fic
(Bojana Umnik), Glavna cesta 24, 4202
Naklo, Slovenija, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11, elektronska pošta: obcina.
naklo5@siol.net, internetni naslov: www.
naklo.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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalne kanalizacije Strahinj
– 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Strahinj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 20. 9. 2005 in/ali konec
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem, ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: pravne ali ﬁzične osebe, ki so
registrirane in imajo vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila, ki jih zahteva 42. člen
ZJN-1-UPB-1, podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, ki jih
zahteva 42.a člen ZJN-1-UPB-1, podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, ki jih zahteva 42.a
člen ZJN-1-UPB1, podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR odprt pri
Banki Slovenije št. 01282-0100006748.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Naklo, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Občina Naklo

Ob-21642/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ.
dipl. inž. str., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
damijan.bedek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija, kontaktne osebe: Damijan Bedek,
univ. dipl. inž. str., Jaki Eva, inž. grad.
in Petra Kovač, prav., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-464, 02/22-01-533, 02/22-01-434,
faks 02/25-26-551, 02/22-01-427, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, glavna
pisarna, kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ. dipl. inž. str., Slovenska ulica
40, glavna pisarna št. 210, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-01-213, 02/22-01-464,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
damijan.bedek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: cesta Ledina – komunalna
ureditev.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cesta Ledina – komunalna ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 120 koledarskih dni
od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– 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 prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
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– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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:
35200-05/2005-0801/DB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
26. 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. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 41415-0008/2005
Ob-21643/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Marija
Lužnik, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-91-00, faks 04/580-91-09,
elektronska pošta: obcina@zirovnica.si, internetni naslov: www.zirovnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja ločenega sistema kanalizacije v
naselju Doslovče v Občini Žirovnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Doslovče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacijskega sistema v celotnem naselju Doslovče.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačevanje v roku 60 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: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji, da ima poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem, da
je ekonomsko – ﬁnančno sposoben in ima
dovolj tehničnega osebja ter opreme za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
vpis pri pristojnem davčnem organu, izjava
na obrazcu naročnika o nekaznovanju, potrdilo pristojnega sodišča oziroma davčnega
urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 (ali potrdilo poslovne banke) oziroma
davčna napoved za leto 2004 ter potrdilo
banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih gradenj v zadnjih petih letih, skupaj
s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe, seznam tehničnega osebja in opreme za izvedbo javnega
naročila, izjava o prostih kapacitetah v času,
ki je predviden za izvedbo javnega naročila,
podatki o izobrazbeni in strokovni kvaliﬁkaciji oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje
ter podatki o povprečnem številu zaposlenih
delavcev in vodstvenega osebja v zadnjih
treh letih, izjava o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
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 26. 8. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati na račun št. 01392 – 0100007760,
sklic 18 76902 – 7130007 – 00082005 in ob
prevzemu razpisne dokumentacije predložiti
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 8. 2005 do
11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Žirovnica
Ob-21646/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 32-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja nove regulatorske postaje na
območju Dolgega mostu RV-29.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Vič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, strojnoinstalacijskih in elektroinštalacijskih del.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je 1. oktober
2005 in rok za dokončanje del je 31. januar
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, bančna garancija za
odpravo napak v višini 5% opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
najmanj 30 dni od datuma evidentiranega
prejema situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1;
– referenčna lista kadrov;
– reference ponudnika;
– rok plačila;
– garancijski rok,
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 32-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št. 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-32-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje 29. 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 18. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 12. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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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: 29. 7. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-21662/05
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. 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:
odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva – I.
faza.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 352-21/2005-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvajanje odpadnih voda z vključitvijo
obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva
– I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ponikva v Občini Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe
kanalizacije iz naselja Ponikva – I. faza.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija 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: 352-21/2005-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Odvajanje odpadnih voda z vključitvijo obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva – I. faza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 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. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 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: 29. 7. 2005.
Občina Šentjur
Ob-21664/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktni osebi: Tatjana Prešern,
inž. gr., Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktni osebi: Tatjana
Prešern, inž. gr., Andrej Antauer, univ. dipl.
prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni
naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktna oseba: Andrej Antauer univ. dipl. prav., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
kontaktna oseba: Tatjana Prešern, inž. gr.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
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: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
za izgradnjo štirih večstanovanjskih objektov na ”Poljanah“ v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo za izgradnjo
štirih večstanovanjskih objektov na ”Poljanah“ v Mariboru. Obseg zahtevanih del
je razviden iz PZR dokumentacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: večstanovanjski objekti
se bodo gradili na Poljanah v Mariboru, in
sicer med Preradovičevo ulico in ulico Na
Poljanah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.10.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501, 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z
zunanjo ureditvijo za izgradnjo štirih večstanovanjskih objektov na ”Poljanah“ v Mariboru. Obseg zahtevanih del je razviden iz PZR
dokumentacije, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od dneva veljavnosti
gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% skupne ponudbene vrednosti;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe;
3. bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
vrednosti del, za katere se daje garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnika bosta izvršena dela obračunavala z začasnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del, 10% pa po predaji objekta
in potrditvi končne situacije in sicer vse v
roku 60 dni.
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 in za
katero daje ponudbo;

2. ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano s podkupovanjem in da ponudnik 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 prenehanja ponudnikovega poslovanja;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
6. ponudnik mora biti ekonomsko, ﬁnančno, tehnično in kadrovsko in sposoben;
7. ponudnik mora imeti, v skladu s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe;
za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdana s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
2. Če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila, potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona, mora ponudnik predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti t.j.
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
3. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje
dva pogoja:
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Pogoj, naveden pod točko 1. ponudnik
izpolni s pravilno izpolnjeno Izjavo dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, in
sicer, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Neobstoj pravnomočne obsodbe pod
zgornjo točko 2. ponudniki dokazujejo s
predložitvijo izpisa iz kazenske evidence, ki
ga izdaja Ministrstvo za pravosodje. Naročnik bo štel za pravilno, če ponudnik predloži
fotokopijo potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko
evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano s
podkupovanjem. Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev, šteto od dneva oddaje
ponudbe.
4. Fotokopija potrdila, izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje po-
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nudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
5. 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): potrdilo Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve BON 1 IN BON 2, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): napoved za odmero davka
od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne davčne uprave in podatke
banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6
mesecev.
2. Fotokopija poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev (navedeno dokazilo ponudnik predloži,
če znaša vrednost javnega naročila več kot
50 mio SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc ponudnika in njegovih podizvajalcev (seznam najpomembnejših opravljenih gradenj) za primerljiva dela
v zadnjih desetih letih pred oddajo ponudbe;
ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti vsaj 1 primerljivo gradnjo glede na
predmet javnega naročila, ki jo je v obdobju
zadnjih desetih let izvedel, in katere vrednost je večja ali enaka 35% vrednosti del iz
ponudbe ponudnika.
Naročnik bo štel za primerljiva dela tista,
ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov, gradnjo objektov za potrebe zdravstva, šolstva in sociale;
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah;
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena
pri izvedbi razpisanih del;
4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del;
5. seznam odgovornih vodij del, ki bodo
sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference.
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 (Uradni list RS, št. 110/02 in
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Uradni list RS, št. 15-16/2004
z dne 20. 2. 2004 in št. 141 z dne 30. 12.
2004.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: predhodni razpis, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 15-16/2004 z dne
20. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2005.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska na transakcijski račun Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri UJP
Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 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: 4 mesece od dneva oddaje ponudbe.
IV.3.7.1.) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 13. uri, Grajski trg 1, Maribor, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor/I. nadstropje, sejna soba št. 101.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: glej prilogo A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-21670/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik, Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-103/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delna komunalna oprema stanovanjska
cona »Novi center Lenart«:
1. sklop: cesta A (l = 240 m);
2. sklop: fekalna in meteorna kanalizacija
(lF = 201,7m, lM = 186,7 + 402 m);
3. sklop: izgradnja vodovoda (LŽ DN
100, l = 150 m);
4. sklop: prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda LŽ DN 250, l = 60 m;
5. javna razsvetljava (l = 250 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: izgradnja ceste »A«.
3) Obseg ali količina: l = 240 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 10. 2005, dobava:
1. 12. 2005.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: fekalna in meteorna kanalizacija.
3) Obseg ali količina: lF = 201,7m, lM =
186,7 + 402 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1.10.2005, dobava:
1. 12. 2005.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: izgradnja vodovoda.
3) Obseg ali količina: LŽ DN 100, l =
150 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 10. 2005, dobava:
1. 12. 2005.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: prestavitev primarnega
vodovoda.
3) Obseg ali količina: LŽ DN 250, l =
150 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 10. 2005, dobava:
1. 12. 2005.
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
2) Kratek opis: javna razsvetljava.
3) Obseg ali količina: l = 250 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek: 1. 10. 2005, dobava:
1. 12. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cesta A
(l = 240 m); fekalna in meteorna kanalizacija
(lF = 201,7 m, lM = 186,7 + 402 m); izgradnja
vodovoda (LŽ DN 100, l = 150 m); prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda LŽ
DN 250, l = 60 m; javna razsvetljava (l =
250 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 10. 2005 in/ali konec:
1. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti po tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je ﬁnančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila; dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov, spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: javno naročilo se ponavlja.
Prvi javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 47 z dne 13. 5. 2005, Ob-13176/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po posameznem sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-103/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Delna komunalna oprema Novi
center Lenart«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 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 6. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
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: oddaja po
sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo
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za enega, več ali vse sklope. Predloži se
samo ena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT ne glede na
število prijavljenih sklopov. Za izvedbo del
naročnik razpolaga s PGD, PZI projektno
dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je
na voljo za vpogled pri naročniku vsak dan
med 8. in 12. uro.
Naročnik je investitor, ﬁnancer je podjetje
Landis d.o.o., Ljubljana, zato bo sklenjena
tristranska pogodba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Občina Lenart
Št. II/1-70/2005
Ob-21671/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi
objekti, kontaktna oseba: Tatjana Hren,
Dečkova 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-26-50, faks 03/428-26-68, elektronska pošta: zpo@celje.si, internetni naslov:
www.zpo.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/NG-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev in rekonstrukcija kompleksa
letnega kopališča I. faza – otroški bazen.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni gospodarski zavod
za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti, Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503, podskupine 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po principu »ključ v roke«.
Ocenjena vrednost 70 mio SIT:
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) strojne instalacije,
d) elektro instalacije,
e) drča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo
izbrani izvajalec predložil po sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno

naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe
in kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila in del ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje
ni predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za
pravosodje. Potrdilo predloži ponudnik in
vsak izmed zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od
datuma oddaje ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma drugega pristojnega organa,
če ponudnik ni registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane – potrdilo Ministrstva za
pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati – originalno potrdilo
davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e);
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Poročilo ne sme biti starejše od 30 dni,
šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik nudi 90-dnevni plačilni
rok in 50% plačila po potrditvi mesečne
situacije s strani pooblaščenih predstavnikov in 50% plačila po desetinah v letu
2006 – izjava ponudnika.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj
50 mio SIT in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del – izjava ponudnika;
– da je ponudnik usposobljen vsaj 20%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delavnem razmerju – izjava ponudnika;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča najmanj ustrezno visoko ali univerzitetno izobrazbo in ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih petih letih) – izjava
ponudnika;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo del
– izjava ponudnika;
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev; seznam predvidenih podizvajalcev in popis del, ki jih bodo izvedli podizvajalci;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o graditvi objektov,
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– posebne gradbene uzance.
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 85 točk,
2. reference v zvezi z izgradnjo podobnih
del 10 točk,
3. rok izgradnje 5 točk.
Skupno možno število točk je 100.
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk, kot vsoto vseh
meril.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 34.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa pri
Banki Celje: 06000-0898236886.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 12. ure;
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 13. uri; v prostorih ZPO, Celje.
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: 29. 7. 2005.
Javni gospodarski zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje z
javnimi objekti
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vransko, kontaktna oseba: Aleksander
Borštner, Vransko 59, 3305 Vransko, Slovenija, tel. 03/703-28-00, faks 03/703-28-16, elektronska pošta: obcina.vransko@vransko.si,
internetni naslov: www.vransko.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) Opis: izgradnja Inovacijskega centra
Vransko (zemeljska, gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela).
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 zemeljskih, gradbenih, obrtniških
del, elektroinštalacij in strojnih inštalacij
na Inovacijskem centru Vransko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Inovacijski center Vransko,
3305 Vransko.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dva meseca od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti, z veljavnostjo 90 dni
oziroma do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih del;
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene oziroma pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
oziroma pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja potrjenega računa (ZIPR
04). Mesečne situacije se plačujejo v celotni vrednosti do doseženih 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se
plača v roku najmanj 60 dni po opravljenem
kvalitetnem prevzemu oziroma 10% pogodbene vrednosti v roku najmanj 60 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo razpisana dela
oddal enemu izvajalcu.
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
iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– 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;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v
primeru, da je ponudbena vrednost višja
od 50 mio SIT), da je ponudnik poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
– dokazilo o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
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. ponudbena cena,
2. kakovost in reference ponudnika,
3. garancijski roki.
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 oddaje ponudbe.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01389-0100004803, s pripisom »javni razpis Inovacijski center Vransko«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005 do 10. ure
ali 36 dni od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 2. 9. 2005
ob 13.30; sejna soba Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Občina Vransko
Ob-21684/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Kovačič
Marko, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slo-

venija, tel. 07/81-61-200, faks 07/81-61-210,
elektronska pošta: obcina.sevnica@siol.net,
internetni naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Gabrijele IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sevnica – Krajevna skupnost Krmelj in Tržišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije Gabrijele IV. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 9. 2005, konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
1,500.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne 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,
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6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON2,
ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma
potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše od dveh mesecev,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo potrdila ni(so)
bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu
podobna razpisanim in skupno vredna najmanj 50,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno
(oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
– Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1-UPB1 (izjava
ponudnika z navedbo izobrazbe in delovnih
izkušenj);
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od septembra 2005 do vključno decembra 2005 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila
(izjava pod točko 5.6.);
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7.).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: ……………....
Zastopnik ponudnika (podpis):….…….......«
– Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov in
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču, v skladu z Uredbo o za-

gotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 3/02 in 57/03), in sicer najkasneje ob
uvedbi v delo (izjava pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za izgradnjo kanalizacije Gabrijele IV. faza.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 12. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Občina Sevnica
Ob-21722/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hoče – Slivnica, kontaktna oseba:
Tjaša Mlinarič, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30, elektronska pošta: liljana.
mezgec@hoce-slivnica.si, internetni naslov:
www.hoce-slivnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija
ceste v Čobčevi ulici.
Izgradnja kanalizacije:
1. Kanal 1.2.:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela;
2. Kanal 1.0:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela;
3. Kanal 1.1.:
– preddela,
– zemeljska dela,
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– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela.
Rekonstrukcija ceste:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– oprema ceste,
– tuje storitve,
– nepredvidena dela.
Sodelovanje s soizvajalci ostale komunalne infrastrukture (Vodovod, Telekom, plinarna, kabelska), kar predvideva tudi projekt
za izvedbo del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Čobčeva ulica v Spodnjih Hočah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
ponudnik predložil
4.1 Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1);
4.2 Dokument, ki ga izdajajo poslovne
banke in mora biti original:
· Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, izdano s strani banke (vzorec teksta je v prilogi št. I/1). Podrobna določila so podana v
I. delu razpisne dokumentacije z naslovom:
Finančna zavarovanja.
4.3 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled), (ne glede na starost
dokumentov morajo le ti izkazovati pravno
relevantno stanje ponudnika na dan oddaje
ponudb glede zahtevanega pogoja):
· Registracijo ponudnika ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
Samostojni podjetniki predložijo overjeno
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
(t.i. priglasitveni list).
· Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
(Podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
· Podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
– Obrazec BON-1 s podatki in kazalniki
za leto 2004 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2004. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazce BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le ti v preteklih 6
mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
– Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko – ﬁnančno
sposobnost za opravljanje navedene izvedbe del. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da v
preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).

Stran

5954 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

4.4 Dokument, ki ga izda uradna institucija (navadno krajevni pristojni davčni organ,
za nekatere subjekte npr. zavarovalnice, posebni davčni urad) in katerega datum izdaje
s strani uradne institucije na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca.
Dokument je lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti
v vpogled):
· Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom, ki ga izda pristojni organ;
4.5. Ostale dokumente, ki jih izdajajo
uradne institucije in so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti v vpogled):
· Mnenje pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99, 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga in materiala, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na predmetni javni razpis.
Mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 15
dni od datuma revizorjevega poročila.
Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. V primeru, da država tega ponudnika
ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo.
4.6 Izpolnjene, podpisane in žigosane
izjave:
· izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, da ima izkušnje in ugled
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. D/2);
· izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe (priloga št. D/3);
· izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
(priloga št. D/4);
· izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji (priloga št.
D/5);
· izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno (priloga št. D/6);
· izjava ponudnika o izvedbi gradnje na
naročnikovi lokaciji (priloga št. D/7);
· izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. I/2);
· izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku (priloga št. I/4);
· izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).
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4.7 Podizvajalci
V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:
· Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/8).
Opomba: v primeru, da se ponudnik na
predmetni javni razpis prijavlja tudi kot trgovska organizacija, se v skladu s 1. členom
ZT njegovi dobavitelji oziroma gospodarske
družbe, od katerih ponudnik kupuje blago za
nadaljnjo prodajo, ne štejejo za ponudnikove podizvajalce.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
· izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. D/9);
· za vse svoje v ponudbi navedene podizvajalce mora ponudnik predložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v točkah 4.3 in 4.4.
Opozorilo: ponudnik mora za podizvajalca predložiti vsa dokazila, ki so zahtevana
v točkah, navedenih v prejšnjem stavku, v
enaki obliki in na način, kot je to zahtevano
za ponudnika;
· pogodbo s podizvajalci;
· pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila, da je ponudnik do
njih pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti (datum izjave
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni) (obrazec D/11);
· izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/10);
· izjavo ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(priloga št. D/12).
Opomba: ponudnik – izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave
podizvajalca pred to zamenjavo pridobil o
tem pisno soglasje naročnika.
4.8 Skupna ponudba:
V primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti še:
· Pravni akt o skupni izvedbi naročila,
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe
naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.
4.9 Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del
razpisne dokumentacije).
4.10 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne
dokumentacije).
4.11 Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije), ki ga mora ponudnik izpolniti,
paraﬁrati vsako stran, žigosati in podpisati,
s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem
pogodbe.
4.12 Izpolnjen Obrazec predračuna (H.
del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
obrazec ponudbenega predračuna (priloga H/1 tabela 1),
obrazec strukture cene (priloga H/1 tabela 2).
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: izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista
ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:
I. cena – 80%,
II. reference za dela izgradnje kanalizacije in ureditve ceste – 20%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
Cena – najugodnejši ponudnik
----------------------------------------- X 80 točk
Cena – ponudnik
ka.

Upoštevana bo najnižja cena ponudni-

kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 2,000.000 SIT
– 20%;
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 2,000.000 SIT
– 10%;
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih
5 letih v vrednosti najmanj 2,000.000 SIT, v
tem primeru bo ponudnik avtomatično izločen iz izbire – 0%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 9. 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. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 13. uri; Občina Hoče –Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Hoče – Slivnica
Št. 56/2005
Ob-21723/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Gradišče, kontaktni osebi: Marta Šinigoj in Vanja Cotič, Gradišče
nad Prvačino 4, 5294 Dorberk, Slovenija, tel. 05/330-69-00, faks 05/330-69-24,
elektronska pošta: gradisce@ssz-slo.si,
vfs.gradisce@ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: 31/23-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja čistilne naprave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gradišče nad Prvačino.
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
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 9. 2005 in konec
15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna bianco podpisana menica, ki jo
bo naročnik unovčil v znesku 500.000 SIT,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni po prejemu in potrditvi 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
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.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
5. da ima 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 dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb;
6. da podpiše izjavo o nezavajajočih podatkih;
7. da predloži seznam treh večjih primerljivih objektov, zgrajenih v zadnjih petih letih
(reference).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference
ne bodo priznane;
8. da predloži seznam podizvajalcev, če
bo izvajal delo s podizvajalci;

9. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
10. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
11. da predloži lastno bianco podpisano menico za resnost ponudbe, ki jo bo
naročnik unovčil v višini 500.000 SIT, če bo
ponudnik odstopil od ponudbe;
12. da predloži originalno izjavo banke
po priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil ob sklenitvi pogodbe;
da predloži originalno izjavo banke po
priloženem vzorcu, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob končnem obračunu.
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) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: vplačilo na TRR
01100-6030267418, sklicna št. 1202090.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 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: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri; Dom upokojencev Gradišče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: na naslovu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Dom upokojencev Gradišče
Št. 143/05
Ob-21726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-22 ali
796-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska
pošta: herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
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: JN št. 1: izgradnja infrastrukture obrtne cone Kidričevo.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja infrastrukture obrtne cone Kidričevo (ceste, kanalizacija, vodovod in
hidrantna mreža, javna razsvetljava, razvod elektrike, telekomunikacij in KTV).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idustrijska cona v Kidričevem.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
230,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 9. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 23,000.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti – samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), 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, in sicer:
– v letu 2005 največ do višine
170,869.552 SIT (cena vsebuje DDV),
– v letu 2006 znesek do višine pogodbene vrednosti skupaj z DDV.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za vsako leto največ do zgoraj navedenega zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti
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 organu 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
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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
32. in 33. člen 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 kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben
za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj 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 trikratne 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 štirikratno
ponujeno vrednost 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 kumulativno (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: da ponudnik razpolaga z
najmanj naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo, ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega javnega naročila: 2 tovornih vozil
nosilnosti 15 t, 2 tovornih vozil nosilnosti
10 t, 2 bagerja goseničarje 20 t, 2 rovokopača 8 t, 1 rovokopač z udarnim kladivom
8 t, 1 buldožer 20 t, 1 valjar 8 t, 2 skladiščna
kontejnerja, 2 kontejnerja – pisarni, drobno
mehanizacijo: vibro plošča 200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična naprava, geodetski instrumenti (teodolit); da je bil ponudnik
v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi vsaj enega gradbenega dela, ki je po naravi gradnje in obsegu
vsaj enakovredno razpisanemu – istovrstna
gradnja; da ponudnik (na delovno-pravni ali
obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s kvaliﬁciranim in izkušenim vodilnim in drugimi
strokovnim osebjem, ki bodo sodelovali pri
izvedbi razpisanih del; da ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi)
razpolaga z najmanj tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte po drugem odstavku
77. člena ZGO-1 in ZGO-1A, in sicer za:
gradbena in zaključna dela, za električne
inštalacije in za strojne inštalacije. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih
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lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojimi
podizvajalci.
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: št. 414-05-60/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Občine Kidričevo, št.
01245-0100017097, s pripisom »izgradnja
obrtne cone Kidričevo«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 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 vključno z 2. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.
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; drugi javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta
Slovenije 2004-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Kidričevo
Ob-21768/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nafta-Geoterm d.o.o., kontaktna oseba: Renata Kevrić, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/577-22-44, faks 02/577-23-88, elektronska pošta: renata.kevric@nafta-geoterm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, letni načrt
za leto 2005, sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 14 delovišč na območju
severovzhodne Slovenije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: program ekološke sanacije rudarskih objektov
in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji, letni načrt za leto 2005,
sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska
dela) – izdelava jaškov, izkopi in zasipi, zatravitev, odvoz odpadnega materiala ipd.
Ocenjena vrednost: 21,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek opravljanja del po podpisu
pogodbe, dokončanje del do 30. 11. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega razpisa,
2. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob podpisu pogodbe,
3. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditve situacije s
strani nadzora.
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 vse morebitne podizvajalce v ponudbi
in za njih priložiti vse dokumente, zahtevane
v razpisni dokumentaciji. Izbrani izvajalec
mora sam izvesti minimalno 75% vseh del
(eventualni podizvajalec do 25% del).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti
mora ponudnik in vsi morebitni podizvajalci
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem 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 zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. da je 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,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
(ekonomsko ﬁnančni pogoji)
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1. da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben,
(tehnično kadrovski pogoji)
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan ali notarsko overjen
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki sme biti izdan največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki sme biti izdano največ 30 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb,
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. revidirana bilanca stanja ali izvlečki
iz bilance stanja, kadar je potrebno po ponudnikovem nacionalnem pravu take podatke objaviti, ali izkaze ponudnikovih celotnih
prihodkov od prodaje in prihodkov izdelkov,
gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba za zadnja tri poslovna leta, ter BON
1 in BON 2 ali BON 3 obrazec in potrdilo
poslovne banke o razvrstitvi v bonitetni razred ter potrdilo, da ponudnikov transakcijski
račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
2. povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih istovrstnih del v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu,
2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
3. izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
4. izjava o razpolaganju z deponijo za
gradbene in posebne odpadke.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 70%,
2. tehnične prednosti 20%,
3. terminski plan 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 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02342-0253149721 odprt pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana z navedbo
predmeta JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: do 25. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 12. ure; Nafta-Geoterm d.o.o., Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Nafta-Geoterm d.o.o.
Št. 430-95/2005
Ob-21801/05
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 in Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-14, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije Koroška Bela Jesenice.
Območje opremljanja obsega severni del
naselja Koroška Bela, ki ima le delno zgrajeno meteorno kanalizacijo, kanalizacije za
fekalne odpadke pa v tem delu naselja sploh
ni. Nekatere hiše so z odpadnimi vodami
priključene na meteorno kanalizacijo, ki se
izliva v potok Bela, večina ostalih pa ima
za zbiranje odpadnih vod zgrajene individualne greznice, ki se zaključujejo s ponikovalnicami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija gradnje je severni
del naselja Koroška Bela.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
bodo izvajala v letu 2005 in v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek september 2005 in/ali konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena

Št.

74 / 5. 8. 2005 /

Stran

5957

dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti
in naprav (seznam strojne opreme), potrebne
za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference ponudnika za istovrstna dela
– seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah ponudnika,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference ponudnika – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-95/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina
Jesenice,
sklicevanje
na
številko
18 75400-7130007-43009505.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 11. 2005 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
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:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v
obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu, za
katerega je bilo oddano predmetno naročilo
in so torej ponovitev podobnih storitev ali
gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Jesenice
Ob-21803/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.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: komunalne naprave na območju Lavžnik v Šempetru pri Gorici.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja komunalnih naprav na območju
Lavžnik v Šempetru pri Gorici – 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja 1. faze komunalnih naprav:
– ceste: izvedba ceste 1 v celoti skupaj s
križiščem, izvedba ceste 2 od proﬁla P8 (0,1
+ 40) do P 16 (0,3 + 00),
– fekalna kanalizacija: izvedba fekalne
kanalizacije od proﬁla P8 (0,1 + 40) do P 16
(0,3 + 00),
– meteorna kanalizacija: izvedba meteorne kanalizacije od proﬁla P8 (0,1 + 40) do
P 16 (0,3 + 00),
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na
območju Lavžnik v Šempetru pri Gorici.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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 8,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo ﬁnancirana iz proračuna Občine
Šempeter – Vrtojba; rok plačila potrjenih
situacij 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: 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: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ﬁzične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek
iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden 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; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste da-

jatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– skupni letni prihodek ponudnika v letu
2004 je znašal najmanj 400,000.000 SIT;
transakcijski računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani. Ponudnik
– gospodarska družba mora kot dokazilo
predložiti bilanco uspeha za leto 2004 ter
obrazec BON-1/P; ponudnik – ﬁzična oseba
(samostojni podjetnik, posameznik) pa letno
poročilo za leto 2004 podpisano s strani
AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum izdaje
navedenih dokazil na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s
predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo
dolžan predložiti vsak partner);
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku
opravil skupaj za najmanj 250,000.000 SIT
del na področju nizke gradnje. Ponudnik
mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati izjavo o zagotovljenih
minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
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 5. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
01383-0100014409 pri Upravi RS za javna
plačila Nova Gorica, sklic 00 7130001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 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 s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 12.30; sejna soba Občine Šempeter – Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Šempeter – Vrtojba
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Ob-21805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.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: lokalna cesta na območju
»Ceport« v Šempetru pri Gorici.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev obstoječe lokalne ceste na območju »Ceport« v Šempetru pri Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev obstoječe lokalne ceste na območju
»Ceport« v Šempetru pri Gorici, ki zajema
ureditev ceste ob kompleksu Ceport in Bratuževe ulice, pločnika ob objektih in parkirne hiše ob Ceportu ter dveh uvozov k
Mercatorju.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo ﬁnancirana iz proračuna občine
Šempeter – Vrtojba; rok plačila potrjenih
situacij 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: 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: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu

v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ﬁzične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek
iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– skupni letni prihodek ponudnika v letu
2004 je znašal najmanj 150,000.000 SIT;
transakcijski računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani. Ponudnik
– gospodarska družba mora kot dokazilo
predložiti bilanco uspeha za leto 2004 ter
obrazec BON-1/P; ponudnik – ﬁzična oseba
(samostojni podjetnik, posameznik) pa letno
poročilo za leto 2004 podpisano s strani
AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum izdaje
navedenih dokazil na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s
predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo
dolžan predložiti vsak partner);
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku opravil skupaj za najmanj 80,000.000
SIT del na področju nizke gradnje. Ponud-
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nik mora priložiti potrdilo o referenčnem
delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati izjavo o zagotovljenih
minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
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 5. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
01383-0100014409 pri Upravi RS za javna
plačila Nova Gorica, sklic 00 7130001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 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 pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 10.30; sejna soba Občine Šempeter – Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Šempeter – Vrtojba
Št. 430-75/2005-9
Ob-21809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-102/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Murska Sobota.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski
listi iz sodnega registra, iz katerih izhaja
registracija za opravljanje dejavnosti,
– za
samostojne
podjetnike:
priglasitveni list DURS;
Ponudnik mora vsem dokumentom
pod to točko priložiti izjavo, da od izdaje
dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik
mora
imeti
veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila, če je tako
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
– dokazilo o veljavnem dovoljenju za
opravljanje razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi
takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo, ki ga izdaja Ministrstvo za
pravosodje ter izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen
ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima
sedež v tujini, je poravnal v Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda DURS ali drug pristojni organ v
državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik
ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično,
kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene
reference na področju predmeta razpisa.
Iz referenc, potrjenih s strani investitorja
mora izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih
letih pred rokom oddaje ponudbe uspešno
izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 5692, Ob-21175/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov,
2. cena investicije, preračunana na
priključenega končnega prejemnika,
3. cena investicije, preračunana na meter
optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 430-102/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php,
rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo
izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno
naročilo je izdelana v računalniški obliki
Microsoft Word. Brezplačni pregledovalnik
dokumentov je mogoče dobiti na spletnem
naslovu na http://www.microsoft.com/ (Word
Viewer) ali http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg
//
//www.mg
-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal
samo na vprašanja, ki bodo posredovana na
navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni

pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni
ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v
evidenco potencialnih ponudnikov. Kolikor
ponudnik prevzame razpisno dokumentacijo
preko spletne strani http://www.mg
//
//www.mg
-rs.si/, bo
avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale
vse vloge, ki bodo, ne glede na način
dostave, prispele v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo najkasneje do 3. 10.
2005, do 14. ure (velja žig Ministrstva za
gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku, se vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: gradnja
infrastrukture za širokopasovno omrežje na
podlagi ukrepa 1.4. Enotnega programskega
dokumenta za obdobje 2004 – 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21810/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-103/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Ptuj in
Slovenska Bistrica.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki

bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5691, Ob-21174/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-103/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
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na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21811/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.

Stran

5962 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-104/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Ravne
in Slovenj Gradec.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
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sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5690, Ob-21170/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-104/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:

http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 – 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21813/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-105/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Celje
in Velenje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;

– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5692, Ob-21176/05 z dne 29.
7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-105/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih
v zvezi z vsebino javnega naročila poteka-
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jo izključno v elektronski obliki prek spletne strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg
//
//www.mg
-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal
samo na vprašanja, ki bodo posredovana na
navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni pred
potekom roka za oddajo ponudb do 12. ure.
Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela
po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 – 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21814/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.

Stran

5964 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-106/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Trbovlje.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
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– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5692, Ob-21178/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-106/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo

izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14.
ure (velja žig Ministrstva za gospodarstvo).
Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
se vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21816/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-107/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Krško
in Brežice.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi

države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5692, Ob-21177/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-107/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
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Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21817/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

Stran

5966 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-108/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje občine Jesenice
in Škofja Loka.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
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ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5690, Ob-21167/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-108/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
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http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 – 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21819/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-109/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Postojna.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega na-

men ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5691, Ob-21171/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave;
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-109/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
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Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21821/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-110/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Nova
Gorica–Solkan, Ajdovščina in Tolmin.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
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– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5691, Ob-21168/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-110/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem

elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21822/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Mat-
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jaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-111/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Izola in
Piran–Portorož.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi

s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5691, Ob-21172/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave;
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-111/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
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Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21825/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
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stvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-112/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Novo
mesto in Kočevje.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.– ponudnik
mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje razpisane
dejavnosti;
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– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5690, Ob-21169/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-112/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,

1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-75/2005-9
Ob-21827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo v svojem imenu ter v imenu in za račun
naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Matjaž Janša, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-82-22, faks 01/478-81-42,
elektronska pošta: matjaz.jansa@gov.si, internetni naslov: http://mg-rs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-113/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja infrastrukture za širokopasovno
omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje občin Kamnik
in Litija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): (NACE): 45.210.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec
do 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini
3% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti:
– za pravne osebe: vsi registrski listi iz
sodnega registra, iz katerih izhaja registracija za opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: priglasitveni list DURS.
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje

zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje ter
izjava ponudnika;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo, ki ga izda
DURS ali drug pristojni organ v državi; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega od svojih
poslovnih računov – dospelih neporavnanih
obveznosti;
– povprečna letna višina celotnih skupnih
prihodkov ponudnika (oziroma kumulativno
v primeru partnerske ponudbe) v obdobju
zadnjega leta, znaša najmanj dvakratnik ponudbene vrednosti brez DDV.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zadostitev tehničnim speciﬁkacijam iz
razpisne dokumentacije;
– ponudnik mora izkazati, da je tehnično, kadrovsko in organizacijsko sposoben
izvesti projekt;
– ponudnik mora izkazati potrjene reference na področju predmeta razpisa. Iz referenc, potrjenih s strani investitorja mora
izhajati, da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj 3 projekte izgradnje optične
povezave.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5691, Ob-21173/05 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. uteženo število povezanih končnih
prejemnikov;
2. cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika;
3. cena investicije, preračunana na meter optične povezave;
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-113/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
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http://www.mg-rs.si/razpisi/index.php, rubrika Razpisi, oziroma v sprejemni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1500 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
Vsi izvodi dokumentacije, ne glede na
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno
in vsebinsko enaki. Ponudniki s tiskanjem
elektronske oblike dokumentacije dobijo izvod, enak pisnemu.
Razpisna dokumentacija za javno naročilo je izdelana v računalniški obliki Microsoft
Word. Brezplačni pregledovalnik dokumentov je mogoče dobiti na spletnem naslovu na
http://www.microsoft.com/ (Word Viewer) ali
http://www.openofﬁce.org/.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega naročila potekajo
izključno v elektronski obliki prek spletne
strani naročnika na internetnem naslovu:
http://www.mg-rs.si/. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana
na navedeni način. Odgovori so sestavni del
razpisne dokumentacije in bodo objavljeni
na spletnih straneh. Vprašanja ponudnikov
mora naročnik prejeti najkasneje pet dni
pred potekom roka za oddajo ponudb do
12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika
prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal
pojasnil.
Pojasnila oziroma odgovore bodo preko
elektronske pošte prejeli vsi potencialni ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pri naročniku in so vpisani v evidenco
potencialnih ponudnikov. Kolikor ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo preko
spletne strani http://www.mg-rs.si/, bo avtomatično zaveden v evidenci potencialnih
ponudnikov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 14. uri, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse
vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 3. 10. 2005, do 14. ure
(velja žig Ministrstva za gospodarstvo). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, se
vrnejo prijavitelju.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje na podlagi
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004–2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo

Stran

5972 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

Ob-21856/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Milan Jakše, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prizidek in rekonstrukcija zdravstvene
postaje v Šentjerneju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prvomajska cesta 5,
Šentjernej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
in rekonstrukcija prizidka ter sprememba namembnosti dela drugega nadstropja zdravstvene postaje v Šentjerneju.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 6 mesecev po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 8. 2005, konec 16. 9.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: k
ponudbi je potrebno priložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
razpisanih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: dela
se bodo ﬁnancirala iz proračunov: Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Novo
mesto in Občine Šentjernej za leto 2005,
2006 in 2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudniki morajo predložiti:
revidirano bilanco stanja in uspeha za leto
2004, BON-1, BON-2 ter potrdila o plačilnih
sposobnostih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo predložiti redni izpisek
iz sodnega ragistra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki navedejo podatke o skupnem letnem prometu
za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih za
vodenje in seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR Občine
Šentjernej št.: 01319-0100015314 s pripisom razpisna dokumentacija ZD.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Šentjernej,
Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Občina Šentjernej
Ob-21890/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Slovenija, tel. 02/743-11-11, faks 02/743-11-20, elektronska pošta: Obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacijskega sistema Zamušani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Zamušani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 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: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 13. uri sejna soba Občine Gorišnica.
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: 1. 8. 2005.
Občina Gorišnica
Ob-21913/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dobrovnik, kontaktna oseba: Boštjan Slepec, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, Slovenija, tel.
02/577-68-80, faks 02/577-68-87, elektronska pošta: bostjan.slepec@dobrovnik.si, internetni naslov: www.dobrovnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Dobrovnik – IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dobrovnik – Strehovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 4200 m
kanlizacije in 2 črpališči.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od od-
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daje naročila, začetek 1. 10. 2005, konec
31. 12. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 9. 2005, cena:
36.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
03125-1009808936 – Atrij Odranci d.o.o. – s
pripisom – razpisna dokumentacija – kanalizacija Strehovci.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 13. uri, Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 7. 2005.
Občina Dobrovnik
Ob-21982/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogašovci, kontaktni osebi: Janko
Halb in Marija Saje, Rogašovci 14b, 9262
Rogašovci, Slovenija, tel. 02/55-88-500,
faks 02/55-71-607, elektronska pošta:
obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Rogašovci, občinska uprava, kontaktna oseba: Janko
Halb, univ. dipl. ek., Sveti Jurij 15a, 9262
Rogašovci, Slovenija, tel. 02/55-88-500,
faks 02/55-71-607, elektronska pošta:
obcina.rogasovci@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Rogašovci, občinska uprava, kontaktna oseba: Janko Halb,
univ. dipl. ek., Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel. 02/55-88-500,
faks 02/55-71-607, elektronska pošta:
obcina.rogasovci@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Rogašovci, občinska uprava, kontaktna
oseba: Janko Halb, univ. dipl. ek., Sveti
Jurij 15a, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/55-88-500, faks 02/55-71-607, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodooskrbnega (vodovodnega)
sistema v Občini Rogašovci:
A) gradnja povezovalnega vodovodnega
omrežja za romska naselja Ropoča, Pertoča, Serdica in Sotina;
B) gradnja črpališča, povezovalnega vodovoda in vodohrana v k.o. Rogašovci Gošče – Kočarov breg (k.o. Nuskova).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselja v Občini Rogašovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01-A
2) Kratek opis: 01-A: gradnja povezovalnega vodovodnega omrežja za romska naselja Ropoča, Pertoča, Serdica, Sotina.
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02-B
2) Kratek opis: 02-B: gradnja črpališča,
povezovalnega vodovoda in vodohrana v
k.o. Rogašovci – Gošče – Kočarov breg
(k.o. Nuskova).
3) Obseg ali količina: po razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodooskrbnega (vodooskrba) sistema v
Občini Rogašovci – črpališča, omrežje, vodohrani (vsebuje sklope A in B).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 8. 2005 in/ali konec
15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter ostali pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 takoj od te objave do
2. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: min. 60 dni vendar do konca postopka.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005 ob
13. uri; Občina Rogašovci, občinska uprava,
Sveti Jurij 15a, 9262 Rogašovci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Občina Rogašovci

Storitve
Št. 961-02/05

Ob-21774/05
Razveljavitev

Javni razpis za izvajanje varovanja (ﬁzičnega, tehničnega in kombiniranega) in
opravljanje receptorskih storitev v objektih
ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje),
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 20-21 z
dne 4. 3. 2005, Ob-6376/05, se razveljavi
na podlagi sklepa naročnika z dne 20. 6.
2005, št. 961-02/05-7021 in sklepa Državne revizijske komisije z dne 12. 7. 2005, št.
018-200/05-31-1579.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 492/05

Ob-21800/05
Obvestilo

Naročnik Klinični center Ljubljana na
podlagi odločitve Državne revizijske komisije o revizijskem zahtevku, obvešča, da
naročnik nadaljuje s postopkom oddaje
predmetnega javnega naročila za JN Oddaja storitve izvajanja internega transporta
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana (CPV
63600000-5), objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005, Ob-11655/05,
in določa nov rok za oddajo ponudb in posledično s tem tudi:
– datum odpiranja ponudb
– nov rok veljavnosti ponudb in
– novi rok veljavnosti nepreklicne, brezpogojne bančne garancije na prvi poziv za
resnost ponudbe v višini 10 mio SIT.
1. Rok oddaje ponudb: ponedeljek,
5. september 2005 do 10. ure na naslov:
Klinični center Ljubljana – Tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, 2. nadstropje.
2. Čas, datum in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 5. 9. 2005 ob 12. uri v predavalnici 1 glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana,
pritličje.
3. Zahtevani novi rok veljavnosti ponudb:
23. marec 2006.
4. Zahtevani novi rok veljavnosti nepreklicne, brezpogojne bančne garancije na
prvi poziv za resnost ponudb v višini 10 mio
SIT: 24. marec 2006.
Opozorilo: za vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev zahtevana v točkah od 1-9
obrazca 01, katerih veljavnost je vezana
na rok odpiranja ponudb – se veljavnost
teh dokumentov veže na novi rok odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana
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Št. 430-27/2005

Ob-21884/05
Popravek

V javnem razpisu za izvajanje storitev
varnostne službe poslovnih prostorov na
različnih lokacijah v Ljubljani za potrebe državne uprave, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005, Ob-18467/05
in v glasilu Evropskih skupnosti št.: 2005/S
122-120743 z dne 28. 6. 2005, se popravijo
naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 9. 2005 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 402-00-3/2004-13

Ob-21888/05

Popravek
V javnem razpisu za Izdelavo projektno-investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije: 1)
investicijska dokumentacija, 2) projektna
dokumentacija, 3) poročilo o vplivih na okolje, 4) vloga za ﬁnanciranje iz kohezijskega
sklada, 5) strokovni elaborati za investicijski projekt »Ureditev oskrbe prebivalstva
s pitno vodo slovenske Istre in zalednega
kraškega območja« (oznaka javnega naročila: 402-00-3/2004-(13)), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19300/05 se razpisna dokumentacija za
predmetno javno naročilo se v obrazcu B2
Povabilo k oddaji ponudbe – Navodilo za izdelavo ponudb v točki »Rok za predložitev
ponudbe« spremeni tako, da se »Rok za
predložitev ponudbe« pravilno glasi 16. 8.
2005 do 12. ure.
Isti dokument se v točki »odpiranje ponudb« spremeni tako, da se pravilno glasi:
odpiranje ponudb je javno in bo potekalo
dne 16. 8. 2005 ob 13. uri na lokaciji MOP,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
Ljubljana, Einspielerjeva 6/II, soba 514 v
V. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 67/05
Ob-21679/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Polž Maribor, kontaktna oseba: Janez Janžek, Ivica Lujič, Rapočeva ul. 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-86-50, faks 02/320-86-58, elektronska pošta: janez.janzek@triera.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava gotove prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Varstveno delovni center
Polž Maribor: enota Rapočeva ul. 13, Maribor; enota Dalmatinska ul. 1, Maribor; enota Ruše, Šolska 16, Ruše in enota Lenart,
Ilaunigova 19, Lenart.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.42.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 125.136
obrokov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za
resnost ponudbe v znesku 4,000.000 SIT
(bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici), ki mora veljati do 30. 11.
2005 in izjavo ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4,000.000 SIT (bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), ki bo veljala od dneva izročitve
do 31. 10. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni od datuma prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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: naročnik bo sposobnost za izvedbo javnega naročila priznal ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
b) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in/ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
e) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji;
f) da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben:
– skupni prihodek iz poslovanja (brez podizvajalcev) v lanskem letu najmanj v višini
trikratne vrednosti ponudbe z DDV za letno
količino,

– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa,
– ponudbena cena pokriva vse stroške,
ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila
v skladu s ponudbo,
– ﬁksna ponudbena cena eno leto od
podpisa;
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmeta javnega naročila;
– dostavo v lastnih termoposodah na vse
lokacije navedene v tehničnih speciﬁkacijah
in z ustreznim vozilom za prevoz gotove
hrane;
– da izpolnjuje zahteve glede osebja (osebna higiena, delovna obleka, ipd.),
opreme (naprave, posoda, pribor), okolja
oziroma prostorov (zrak, prezračevanje),
surovin (kakovost vhodnih materialov) in
metod (postopek dela) ter ostale zahteve,
ki jih za izvedbo predmeta naročila določajo
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l.
RS, št. 52/00 in 42/02) ter na njegovi podlagi
sprejeti in veljavni podzakonski akti in ostali
veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
predmet naročila;
– da izvaja notranji nadzor s katerim
spremlja in zagotavlja zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa z
živili, od vhoda surovin, predelave do transporta do kupca;
– da ima vzpostavljen sistem HACCP, ki
omogoča identiﬁkacijo, oceno, ukrepanje in
nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki
tveganja v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo
zdravje človeka;
– da zagotavlja surovine od zanesljivih
dobaviteljev;
– da ima uvedeno ustrezno ravnanje z
odpadki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): priglasitveni list za dejavnost,
katerega predmet je to javno naročilo oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje
obrti ali obrti podobne dejavnosti;
b) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
Dokazilo:
– dovoljenje, ki ga izda pristojni organ
Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti,
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in/ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco,
ki se nanaša na pravno osebo, da ponudnik
ni vpisan v kazensko evidenco v zvezi z
zgoraj navedenim pogojem in
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– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
d) da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo:
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča,
gospodarski oddelek, sodni register;
– samostojni podjetniki in obrtniki predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
e) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji;
Dokazilo:
– potrdilo, ki ga izda Davčna uprava RS,
davčni urad ki ga izda davčni; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan odpiranja
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodek iz poslovanja (brez podizvajalcev) v lanskem letu najmanj v višini
trikratne vrednosti ponudbe z DDV za letno
količino – dokazilo: ustrezen ﬁnančni izkaz
o prihodkih iz poslovanja za leto 2004 (obrazec BON za leto 2004 iz katerega so razvidni ti podatki ali bilanca stanja za leto 2004);
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – dokazilo: 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 30 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi javnega razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa – dokazilo: izjava, da zagotavlja rok plačila najmanj 30 dni od datuma
prejema računa (obr.-2);
– ponudbena cena pokriva vse stroške,
ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila v skladu s ponudbo – dokazilo: izjava,
da zagotavlja da ponudbena cena pokriva
vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo naročila v skladu s ponudbo (obr.-2
in obr.-4);
– ﬁksna ponudbena cena eno leto
od podpisa pogodbe – dokazilo: izjava
(obr.-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Podpisana izjava ponudnika – obr.-5 s
katero zagotavlja;
– dostavo v lastnih termoposodah na vse
lokacije navedene v tehničnih speciﬁkacijah
(obr.-7) – (izjema: enota Ruše- catering posode last naročnika) in z ustreznim vozilom
za prevoz gotove hrane – obr.-4;
– da izpolnjuje zahteve glede osebja (osebna higiena, delovna obleka, ipd.),
opreme (naprave, posoda, pribor), okolja
oziroma prostorov (zrak, prezračevanje),
surovin (kakovost vhodnih materialov) in
metod (postopek dela) ter ostale zahteve,
ki jih za izvedbo predmeta naročila določajo

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l.
RS, št. 52/00 in 42/02) ter na njegovi podlagi
sprejeti in veljavni podzakonski akti in ostali
veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
predmet naročila;
– da izvaja notranji nadzor s katerim
spremlja in zagotavlja zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa z
živili, od vhoda surovin, predelave do transporta do kupca;
– da ima vzpostavljen sistem HACCP, ki
omogoča identiﬁkacijo, oceno, ukrepanje in
nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki
tveganja v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo
zdravje človeka;
– da zagotavlja surovine od zanesljivih
dobaviteljev;
– da ima uvedeno ustrezno ravnanje z
odpadki.
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:
A) cena – 60 točk,
B) razdelitev obrokov – 24 točk,
C) ostalo – 6 točk (dnevna možnost prilagajanja števila obrokov in možnost spremembe jedilnikov),
D) raznovrstnost jedilnikov – 5 točk; prepogosto ponavljanje jedilnikov – 0 točk,
E) reference – 5 točk (v zadnjih 3 letih
izveden storitve za več kot 3 pogodbene
partnerje).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni
dan med 8. in 11. uro na naslovu naročnika ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije na TR naročnika št.
01100-6030307576, sklic JN-01/05 in vplačniku razpisne dokumentacije (polni naslov,
davčna številka, potrdilo o registraciji).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 11. uri, Varstveno delovni center Polž
Maribor, Rapočeva ul. 13, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Varstveno delovni center Polž Maribor

Št.

74 / 5. 8. 2005 /

Stran

5975

Ob-21680/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve mednarodne ekspresne dostave
dokumentnih pošiljk po sistemu »od vrat
do vrat« za dostavo iz Ljubljane v tujino,
in sicer v naslednje države: BiH, Egipt,
Hrvaška, Indija, Japonska, Kitajska, Srbija in Črna gora, Švica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prevzem na sedežu naročnika, dostava na zahtevano lokacijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.12.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v trenutku objave količina za naročnika objektivno ni določljiva – storitve so bodo naročale
glede na dejanske potrebe v času veljavnosti okvirnega sporazuma s posameznim
izvajalcem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo velja za leto 2006 pod pogojem, da
bo imel naročnik v takratnem proračunu v ta
namen zagotovljena sredstva. Naročnik bo
izvajalcu plačeval izstavljene račune mesečno za nazaj, po dejansko opravljenih storitvah 30. dan od uradnega prejema računa.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti na razpolago zadostno količino zaposlenih, ustrezna prevozna sredstva (avtomobili, letala) in infrastrukturo (distribucijski centri) ter vzpostavljeno mednarodno distribucijsko mrežo, ki je
nujna za opravljanje te dejavnosti;
5. ponudnik je v preteklih treh letih
(2002-2005) imel ali ima sklenjeni vsaj 2
pogodbi z različnima strankama, za kateri je
opravljal/opravlja istovrstne storitve (mednarodne ekspresne dostave dokumentnih pošiljk po sistemu »od vrat do vrat«) do višine
najmanj 5 mio SIT;
6. ponudnik mora biti usposobljen za
prenos diplomatske pošte (izkaže da je v
preteklih treh letih (2002-2005) opravljal
storitve prenosa diplomatske pošte za poljubnega naročnika. K ponudbi mora priložiti
vzorec nalepke za označevanje diplomatske
pošte;
7. ponudbi morajo biti priloženi splošni
pogoji poslovanja in veljavni ceniki za vse
ostale storitve in ostali dokumenti, iz katerih
so razvidne cene, destinacije (obseg mednarodne mreže) in roki posameznih dostav
na ostale lokacije;
8. naročnik ni unovčil nobenega ﬁnančnega zavarovanja ponudnika v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa za istovrstno
naročilo;
9. ponudbi so na CDju ali disketi priloženi izpolnjeni obrazci iz točke 6 obrazca
A-5 (zaželjeno je da tudi priloge, predvsem
splošni pogoji poslovanja in veljavni ceniki,
ni pa obvezno);
10. ponudba mora biti predložena za vse
destinacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
(izpisek iz sodnega registra);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel, da
ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje,
ter da s podpisom ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
predloženi morajo biti: splošni pogoji poslovanja, veljavni ceniki za posamezne destinacije in roki posameznih dostav na dolo-
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čene destinacije, cenik drugih storitev, cenik
kuvertiranja;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
razvidno iz obrazcev A-7 in A-10.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz točke 1.4 kadri obrazca prijava
(A-4). Ponudnik s podpisom ponudbe izjavi,
da izpolnjuje navedeni pogoj;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava
(A-4) – navesti vsaj dve ustrezni referenci;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava
(A-4) – navesti vsaj enega naročnika storitev
prenosa diplomatske pošte ter vzorec nalepke za označevanje diplomatske pošte;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz točke 2.2. zanesljivost, obrazca
prijava (A-4), kamor ponudniki vpišejo morebitna uveljavljena jamstva;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: vsi
izpolnjeni obrazci iz točke 6 obrazca A-5,
razen obrazca A-12 (zaželjeno je da tudi
priloge, predvsem splošni pogoji poslovanja
in veljavni ceniki, ni pa obvezno) morajo biti
ponudbi priloženi na CD-ju ali disketi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15751/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je dostopna brezplačno na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila) ali s pisno zahtevo na naslov Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005, do 12. ure,
Ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 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: 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: 2. 9. 2005
ob 12.15, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi
z razpisom je mogoče dobiti na naslovu
http://www.praetor.si, (v rubriki Vprašanja in

odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljena na istem naslovu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-21719/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ruše, kontaktna oseba: Helena Grajfoner, dipl. upr. org.,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel.
02/669-06-40, faks 02/669-06-47, elektronska pošta: helena.grajfoner@ruse.si, internetni naslov: www.obcina.ruse.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-002/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov šoloobveznih otrok
na območju Občine Ruše v šolskih letih
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Ruše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
osnovnošolskih otrok za Osnovno šolo Janko Glazer Ruše.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
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) 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 Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno 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 prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
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njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok, 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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64-002/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 11. uri; Ruše, v sejni sobi Občine Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
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. 7. 2005.
Občina Ruše
Ob-21720/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Milena Ropoša, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel.
02/684-09-11, faks 02/684-09-28, elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.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 šolskih otrok v šolskem letu 2005/2006 z možnostjo podaljšanja v skladu z 97. členom Zakona o javnih
naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov po
relacijah v razpisni dokumentaciji.
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:
samo variante naročnika.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo posla.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 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 5. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 12. uri; v prostorih Občine Duplek.
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. 7. 2005.
Občina Duplek
Št. 601-9/05-3
Ob-21725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Lenarčič, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11,
elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Št.

74 / 5. 8. 2005 /

Stran

5977

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 601-9/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok v Občini Tišina za
šolsko leto 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Tišina.
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: točne
relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: šolsko leto 2005/2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti javnega naročila,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini 10% od vrednosti pogodbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje po posebnem
zakonu potrebno,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb,
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev,
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok,
– izjava, da je ponudnik seznanjen z relacijami in urnikom prevozov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, Zakon
o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki oseb, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem
prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudniki poravnajo na račun
Občine Tišina 01210-0100011634, namen
nakazila RD – prevozi otrok 2005/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2005
ob 12. uri; v prostorih sejne sobe Občine
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
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. 7. 2005.
Občina Tišina
Št. 64/05-51
Ob-21760/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna
oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, Slovenija, tel.
02/556-90-00, faks 02/556-90-00, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64/2005-51-BK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji
Petrovci v šolskem letu 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Gornji
Petrovci.
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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: prevoz
osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v
šolskem letu 2005/2006 na območju Občine
Gornji Petrovci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: šolsko leto 2005/2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: 64/2005-51-BK.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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: 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: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2005
ob 11. uri; Občina Gornji Petrovci, sejna
soba, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
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: 29. 7. 2005.
Občina Gornji Petrovci

Ob-21761/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet
RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-36, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Lidia.jurse@azp.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,
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba postopkov pridobitve zemljišč
zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt rekonstrukcije železniške
proge na odseku Divača–Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: potrebno je pridobiti potrdila o razpolaganju z
zemljiščem za parcele v ožjem območju železniški proge na odseku Divača–Koper, in
sicer: k.o. Divača 282 parcel, k.o. Hrpelje 58
parcel, k.o. Bertoki 100 parcel, k.o. Dekani 6
parcel, k.o. Prešnica 60 parcel.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev.
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: predlagani ﬁnančni načrt AŽP za leto 2005 – Zakon o kreditu s poroštvom države.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik po ZGD.
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: gospodarska družba in samostojni
podjetnik posameznik po ZGD.
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, pa tudi potrdilo o vpisu na seznam zainteresiranih izvajalcev pri zbornici, (gospodarska, obrtna
ali druga zbornica z javnimi pooblastili), ki
ga izdaja zbornica.
– 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 izda pristojno Okrožno sodišče
– Kazenski oddelek. Kot dokazilo velja tudi
potrdilo o vpisu na seznam zainteresiranih
izvajalcev pri zbornici, (gospodarska, obrtna
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ali druga zbornica z javnimi pooblastili), ki
ga izdaja zbornica.
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
Potrdilo izda upravni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju enega leta
pred predložitvijo ponudbe.
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2004) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leto 2003 (potrjene s
strani pristojne izpostave AJPES) in 2004
(fotokopija iz davčne napovedi) 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 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2. te razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– najmanj eno referenco s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu, v zadnjih treh letih;
– najmanj eno referenco s področja storitev, ki so podobna po vrsti in zahtevnosti
razpisanemu naročilu, v zadnjih treh letih;
– najmanj enega geodetskega strokovnjaka z licenco za opravljanje geodetskih
storitev na območju RS;
– najmanj enega sodno zapriseženega
cenilca ustrezne stroke;
– najmanj enega univ. dipl. pravnika z
opravljenim državnim pravniškim izpitom;
– najmanj enega univ. dipl. ekon.;
– podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oziroma reference;
– dokazilo, da je ponudnik član Inženirske zbornice RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o geodetski dejavnosti.
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. rok izvedbe,
2. cena.
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 24. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Javna agencija za
železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor (vložišče).
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: 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: 24. 8. 2005
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 068-6/2004-20
Ob-21807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Milena Slatinek, Cesta na Roglo 13B, 3214
Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-00,
03/757-17-04, faks 03/576-24-98, elektronska pošta: info@zrece.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 IA-6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni leasing – ﬁnanciranje nakupa
opreme za Osnovno šolo in vrtec Stranice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranice, Občina Zreče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
leasing – za ﬁnanciranje nakupa opreme za
Osnovno šolo in vrtec Stranice v vrednosti
31,000.000 SIT, za obdobje 8 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek november 2005 in/ali konec oktober 2013 (96 obrokov).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-

Št.

74 / 5. 8. 2005 /

Stran

5979

ravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
in BON 2),
– dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje
predpisano in potrdilo banke do kreditne
linije v višini najmanj 31,000.000 SIT, če ponudnik ni banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj eno tovrstno storitev v vrednosti najmanj 30 mio SIT,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. obrestna mera – 98 točk,
2. stroški odobritve in vodenja – 2 točki.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 ali 32 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 11. 2005 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov ali predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13B, 3214 Zreče.
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. 7. 2005.
Občina Zreče
Št. 404-08-352/2005-2
Ob-21841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.

Stran

5980 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24
– 26, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska
pošta: javna_naročila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
1. storitve vzdrževanja in popravila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 306/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je pranje, kemično
čiščenje in drobna popravila opreme,
čiščenje jogi vzmetnic ter posteljnih
vzglavnikov, in sicer v naslednjih sklopih:
A) pranje, kemično čiščenje in drobna
popravila opreme po skupinah lokacij:
1. Ankaran, Debeli rtič;
2. Cerklje, Novo mesto, Brežice;
3. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska
Sobota;
B) čiščenje jogi vzmetnic in posteljnih
vzglavnikov: vse lokacije MORS po
Sloveniji.
Ponudniki se lahko prijavijo na
posamezen sklop/skupino lokacij. Naročnik
bo izbral najugodnejšega ponudnika za
posamezen sklop, znotraj sklopa A) pa tudi
za posamezno skupino lokacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vse lokacije Ministrstva
za obrambo po Sloveniji – možna prijava
samo za določeno skupino lokacij.
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: okvirna
vrednost za obdobje 24 mesecev:
A) sklop: ca. 285,000.000 SIT z DDV
oziroma 237,500.000 SIT brez DDV;
B) sklop: ca. 15,000.000 SIT z DDV
oziroma 12,500.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: predviden začetek izvajanja
pogodbe je september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) zavarovanje za resnost ponudbe – v
primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 30,000.000 SIT,
b) izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ni potrebno.
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 naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
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a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
b) sklep AJPES, o vpisu v Poslovni
register Slovenije.
2. da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona ni potrebno.
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;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija
potrdila izdanega s strani sodišča oziroma
pristojnega organa,
4.2. za ﬁzične osebe: (samostojni
podjetniki in obrtniki): sklep AJPES, o vpisu
v Poslovni register Slovenije.
5. da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ponudnik
predloži enako potrdilo kot pod točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti

za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za leto 2004.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati:
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– ponudnik predloži podatke o tehnični in
kadrovski sposobnosti:
– da ponudba vsebinsko ustreza
tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki
so sestavni del te razpisne dokumentacije;
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo za
poljubnega naročnika zadovoljivo izvajal
storitve, ki so predmet javnega naročila
vsaj v taki skupni vrednosti, kot jo ponuja
v ponudbi. V primeru, da je v zadnjih 3 letih
izvajal storitve za naročnika MORS, mora
predložiti tudi njegovo referenco;
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da je priložil bančni garanciji:
– zavarovanje za resnost ponudbe,
– izjava banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene:
– za A) sklop izpolnjene cenike za
posamezne skupine lokacij na katere se
prijavlja,
– za B) sklop izpolnjen obrazec
ponudba cene;
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim
naročilom:
404-08-72/2005-3,
Ob-8887/05 z dne 1. 4. 2005.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem
naročilu:
404-08-72/2005-1,
Ob-6125/05 z dne 4. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil naročnik: 404-08-352/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 2. 9. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
306/2005-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
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predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika s številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za
sodelovanje: do 5. 9. 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: ponudba mora biti veljavna za
čas trajanja pogodbe, cene iz ponudbenega
cenika pa se lahko po 12 mesecih od
sklenitve pogodbe valorizirajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan
Bürgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. +386/2/545-91-00, faks
+386/2/545-91-01,
elektronska
pošta:
obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Center za ravnanje z odpadki Puconci«. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz

projektne naloge, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih del za storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Puconci, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »Center za
ravnanje z odpadki Puconci«. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz projektne
naloge, priložene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del za storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 7. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti zavarovalno polico za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 90 dni po izdaji Potrdila o
izvedbi.
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 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 partnerjev, v primeru, da
je tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in
opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.
V primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki
jih dokumentirajo na isti način kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz
tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
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 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
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navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo;
– 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 roka oddaje ponudb in
ga v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za
pravosodje oziroma primerljiva institucija v
domicilni državi ponudnika. Potrdilu mora
biti priložena izjava ponudnika (v skladu z
razpisno dokumentacijo), da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– 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
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda
Davčna uprava RS. Ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi izjavo, da je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni;
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben, za kar se šteje, da je ponudnikova višina povprečnih letnih celotnih
skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3
letih (2002, 2003 in 2004) znašala najmanj
61,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma dokument
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ki izkazuje, da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni
v zadnjih 6 mesecih in ga izda primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti
revidirane v primeru, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih
izkazov) oziroma če ponudnik teh zaradi
pravnega statusa nima, davčne napovedi
za ta leta. Če ponudnik posluje manj kot 3
leta, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik uspešno izvedene
najmanj 2 storitvi – nadzor in svetovanje po
pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5 let;
– da ima ponudnik uspešno izvedene
najmanj 2 storitvi – nadzor in svetovanje pri
izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let.
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
objektov za ravnanje z odpadki, zahtevnih
objektov s posebnimi geotehničnimi pogoji
ter drugih zahtevnih tehnoloških objektov.
– da ima ponudnikov vodja nadzora najmanj 2 uspešni izvedbi storitev – nadzor
in svetovanje po pravilih FIDIC v obdobju
zadnjih 5 let. Vodja nadzora mora biti član
pristojne inženirske ali poklicne zbornice in
ima kot vodja nadzora vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju nadzora in strokovnega
svetovanja;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja tehnologije najmanj 2 uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje s področja
nadzora tehnologije pri izvedbi del, ki so
po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja tehnologije mora biti člani
pristojne inženirske ali poklicne zbornice in
ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju
nadzora in strokovnega svetovanja s področja nadzora tehnologije.
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom, pomenijo nadzor in strokovno svetovanje na določenem
področju pri izgradnji objektov za ravnanje
z odpadki, zahtevnih objektov s posebnimi
geotehničnimi pogoji ter drugih zahtevnih
tehnoloških objektov
– da ima ponudnikov nadzornik s področja gradbeno obrtniških del najmanj 2
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi del, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom
v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja gradbeno obrtniških del mora biti član
pristojne inženirske ali poklicne zbornice in
ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju
nadzora in strokovnega svetovanja s področja nadzora gradbeno obrtniških del;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja geologije najmanj 2 uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje s področja
nadzora geoloških del pri izvedbi del, ki so
po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja geologije mora biti član
pristojne inženirske ali poklicne zbornice in
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ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju
nadzora in strokovnega svetovanja s področja geološkega nadzora;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja strojnih instalacij najmanj 2 uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s
področja nadzora strojnih instalacij pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja strojnih
instalacij mora biti član pristojne inženirske
ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let na področju nadzora in strokovnega svetovanja s
področja nadzora strojnih instalacij;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja elektro instalacij najmanj 2 uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s
področja nadzora elektro instalacij pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja elektro instalacij mora biti član pristojne inženirske ali
poklicne zbornice in ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju nadzora in strokovnega svetovanja s področja nadzora elektro
instalacij.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnika, izdana
s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja
4.6.;
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.;
– poslovni življenjepisi (Curriculum Vitae)
morajo biti izpolnjeni in lastnoročno podpisani s strani ključnega osebja, t.j. vodje nadzora in posameznih nadzornikov ter izpolnjeni v obliki in vsebini razvidni iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8. Poslovnim
življenjepisom morajo biti priložena potrdila
o članstvu v pristojni inženirski ali poklicni
zbornici.
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:
1. reference ključnega osebja – 50%,
2. reference ponudnika ali skupine ponudnikov/konzorcija in podizvajalcev –
25%,
3. ponudbena cena – 25%.
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. 9. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Nadzor Puconci”. Za
vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni

tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo Številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v naslednjih 3 dneh po prejemu
pisnega zahtevka.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 11. uri; Občina Puconci, Puconci 80, SI
– 9201 Puconci.
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: 1. 8. 2005.
Občina Puconci
Ob-21847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Darja Pompe,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-366, faks 07/49-22-938,
elektronska pošta: darja.pompe@krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prodaja in najem objekta stare tehnične
šole, Hočevarjev trg 1, s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Krško, Hočevarjev trg 1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 6 kategorija priloge 1A.
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: prodaja
90-odstotnega deleža objekta stare tehnične šole, Hočevarjev trg 1, s pripadajočim
zemljiščem, ki je na podlagi cenitve vreden
117 mio SIT (celoten objekt 130 mio SIT) in
najem obstoječega objekta z vlaganji v objekt, ki jih ﬁnancira leasingodajalec (v letu
2005 za gradbena dela in opremo – brez
računalniške opreme v predvideni višini
48,820.000 SIT, računalniška oprema v višini 13,800.000 SIT ter vlaganji v letu 2006 za
gradbena dela in opremo – razen računalniške opreme v višini 149,750.000 SIT ter računalniška oprema v višini 12,000.000 SIT)
s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing.
Navedene vrednosti ne vsebujejo DDV. Pogodba o ﬁnančnem najemu se sklene za
računalniško opremo za obdobje 3 let, in za
vse ostalo (obstoječi objekt z vlaganji, razen
računalniške opreme) za obdobje 20 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– za računalniško opremo 36 mesecev,
– za ostalo (obstoječi objekt, gradbena
dela in notranjo opremo, razen računalniške) 240 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Kupnino za prodan 90-odstotni delež objekta bo ponudnik plačal naročniku v enkratnem znesku v višini ocenjene vrednosti 117,000.000 SIT na podračun EZR št.
01254-0100008120, predvidoma oktobra
2005.
Na podlagi izdanih računov izvajalcev
del oziroma dobaviteljev opreme, izbranih
s strani Občine Krško, bo ponudnik plačeval direktno izvajalcem račune za: gradbena dela in notranjo opremo (razen računalniške opreme) v predvidenem znesku
48,820.000 SIT v mesecu novembru 2005
in 149,750.000 SIT v oktobru 2006 ter za
računalniško opremo 13,800.000 SIT v mesecu oktobru 2005 ter 12,000.000 SIT v
mesecu oktobru 2006. Navedene vrednosti
ne vključujejo DDV, ki ga bo ponudnik plačal
po računih izvajalcev.
Pogodbeno ceno mesečnega obroka za
najem obstoječega objekta s pripadajočim
zemljiščem in vlaganji bo naročnik plačeval
na transakcijski račun najemodajalca 30.
dan od dneva uradnega prejema obračuna
vendar ne prej kot 15. 1. 2006. Plačeval
bo skozi celotno obdobje (3 leta za računalniško opremo in 20 let za ostalo) v enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim
amortizacijskim načrtom; vrednost mesečne najemnine, ki so določene v amortizacijskem načrtu se uskladijo po končani 2. fazi
vlaganj oziroma na osnovi določil pogodbe.
Naročnik lahko ves čas trajanja najema
zahteva predčasni odkup najetega objekta
ali dela le-tega.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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 tehnič-

nih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
eno tovrstno storitev v vrednosti večji od
150 mio SIT;
– da ponudnik zagotavlja enakomerno
odplačilo glavnice in obresti ves čas trajanja
pogodbe;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da je sposoben izvesti naročilo sam
brez podizvajalcev ter da ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva
za pravosodje) ter izjava ponudnika;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
finančnem stanju ponudnika (obrazec
BON1/P oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev podobnih
razpisanim (leasing) v zadnjih treh letih,
– izjava, da ponudnik zagotavlja enakomerno odplačilo glavnice in obresti ves čas
trajanja pogodbe,
– izjava o sposobnosti izvedbe javnega
naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-16887/05 z dne 17. 6.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-04-134/2005
O801.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na
podračun EZR št.: 01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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 15. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško, sejna soba »D«.
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: 1. 8. 2005.
Občina Krško
Št. 22700-00008/2005
Ob-21854/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za splošne
zadeve, kontaktna oseba: Aleš Vrečko, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
+386/3/426-57-72, faks +386/3/426-57-74,
elektronska pošta: splosne-zadeve@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje poslovnih prostorov Mestne
občine Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. Upravna stavba Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, na glavnem vhodu
– Trg celjskih knezov 9, Celje in stranskem
vhodu – Ljubljanska c. Celje;
2. Poslovni prostori Oddelka za okolje in
prostor ter komunalo in Zavoda za kulturne
prireditve, Trg celjskih knezov 8, Celje;
3. Center za srednjeveške in novoveške
študije, Mariborska cesta 2 Celje;
4. Internet kavarna, Stanetova 17/a Celje;
5. Fakulteta za logistiko, Kidričeva 3,
Celje;
6. Zavod za kulturne prireditve in turizem
Celeia d.o.o., Krekov trg 3, Celje;
7. Materinski dom Na zelenici 9;
8. Varna hiša.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
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bo izvajalcu mesečno poravnaval znesek za
izvajanje pogodbenih del – rok plačila je 30
dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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: naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga I
storitve-14) in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja;
2. da ni v kazenske postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, 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;
5. ostale pogoje, navedene v točki III
– sestavni del ponudbene dokumentacije
(pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON-1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2004);
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja, ni imel blokiran svoj račun več
kot 15 dni skupaj;
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih petih letih uspešno
izvedel vsaj tri referenčne objekte, ki presegajo vrednost tega javnega naročila. Reference morajo potrditi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: kandidati lahko pridobijo razpisno dokumentacijo ob
predložitvi potrdila o plačilu cene razpisne dokumentacije na TRR naročnika št.
01211-0100002855.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005, do
13. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece in/ali 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: 1. 9. 2005
ob 10. uri, Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, Oddelek za splošne zadeve, drugo nadstropje, soba št. 103.
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. 7. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-21897/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg
OF 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: mag. Uroš Škufca,
Trg OF 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: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 014/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba jezikovnih tečajev za uslužbence
MZZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.80.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je izbira izvajalca za
izvedbo treh terminskih blokov po 60 ur jezikovnih tečajev angleščine, francoščine,

nemščine, italijanščine, španščine in ruščine
v šolskem letu 2005/2006 in v prvi polovici
šolskega leta 2006/2007.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudniki lahko ponudijo tudi druge
jezike za katere ponujajo izvedbo jezikovnih
tečajev. Naročnik bo izvedbo jezikovnih tečajev za druge jezike naročal v primeru, da
se bo pri naročniku za to pokazala dejanska
potreba. Obseg tečaja (skupno število ur) in
število udeležencev se bo določilo ob izvedbi konkretnega tečaja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu pravilno izstavljene fakture in
poročila o izvedenih tečajih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. izvajalec mora zagotoviti ustrezno
usposobljene predavatelje z najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri – za
vsak jezik vsaj enega predavatelja (redno
ali pogodbeno zaposlenega);
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnik mora ponuditi izvajanje jezikovnih tečajev za vse jezike, na način kot je
določen v obrazcu A-10 Speciﬁkacije;
7. izvajalec mora predložiti po vsaj dve
referenci za poučevanje vsakega jezika, ki
ga ponuja, in sicer za skupine s 6-12 udeleženci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
– obrazec BON, iz katerega je razvidno,
da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
(samostojni podjetnik predloži dokazila bank
kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden
zgoraj navedeni pogoj).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
– fotokopije potrdila o izobrazbi (diplome
ustrezne smeri).
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
– razvidno iz obrazca A-10 Speciﬁkacije.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
– razvidno iz obrazca A-4 Prijava (pod
točko 1.6 Reference).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: 014/2005 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2005, cena:
brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila), ponudniki pa jo tudi
lahko pisno zahtevajo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005, do
11. ure; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana (pritličje, poslovni prostor z oznako PO3).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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 javnih ponudb
bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 12. uri; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana (pritličje, poslovni
prostor z oznako PO3).
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: dodatne
informacije so na voljo na spletni strani
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 400-64/2005-4
Ob-21898/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Franci
Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta: gp.svlr@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/svrp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektron-

ska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, 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: Boštjan Ferk, 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: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN03/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj, nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Služba vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.40.00-0; dodatni predmeti: E0.63;
E0.40.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvoj,
nadgradnja in vzdrževanje informacijskega
sistema ISARR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti javnega naročila
z DDV z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb,
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– za storitve iz postavke 1 in 4: 30 dni
od prejema pravilno izstavljenega računa
in potrjenega ter podpisanega mesečnega
poročila;
– za storitve iz postavke 2 opravljen v
letu 2005: plačilo se bo izvedlo na podlagi potrjenega ter podpisanega poročila za
storitve opravljen v letu 2005 najkasneje do
15. 1. 2006;
– za storitve iz postavke 2 opravljen v
letu 2006: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa in potrjenega ter podpisanega mesečnega poročila;
– za storitve iz postavke 3: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa in potrjenega ter podpisanega poročila o dejansko
opravljenem delu.
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:
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1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kadrovski pogoji (ponudnik jih lahko izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci):
– ponudnik mora prijaviti vsaj dva strokovnjaka, ki sta pri ponudniku redno zaposlena ter bosta sodelovala pri predmetnem
projektu in imata vsak vsaj 2 letne izkušnje
z razvojem in implementacijo informacijskih
sistemov;
– ponudnik mora prijaviti vsaj enega strokovnjaka, ki je pri ponudniku redno zaposlen
in bo vodja projektne skupine na strani ponudnika, ki mora imeti vsaj 3 leta izkušenj z
vodenjem projektov implementacije informacijskih sistemov;
– vsaj dva delavca na projektu morata
imeti med referencami naveden vsak vsaj
en projekt v povezavi s predmetom javnega
naročila;
– ponudnik ima vsaj 30 strokovnih ljudi v
rednem delovnem razmerju;
5. referenčni pogoji (ponudnik jih lahko
izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci):
– ponudnik ima vsaj 3 reference na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje
in vzdrževanja informacijske podpore izvajanju javnih razpisov s področja javnih
naročil, subvencij in drugih oblik državne
pomoči v obdobju zadnjih treh let od dneva
oddaje ponudbe, od tega vsaj eno referenco, katere pogodbena vrednost je višja od
4 mio SIT;
– ponudnik ima vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje,
vzdrževanja in izvajanja informacijske podpore dodeljevanju javnih sredstev (npr. podpore za pospeševanje kmetijstva, gospodarstva, raziskav in razvoja, socialni transferji,
pokojnine, invalidnine, otroški dodatki ipd.) v
obdobju zadnjih treh let od dneva oddaje ponudbe, katere pogodbena vrednost je višja
od 40 mio SIT;
– ponudnik ima vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje in
vzdrževanja informacijskih sistemov za podporo procesom priprave, izvedbe, spremljanja (ﬁzičnega in ﬁnančnega) ter vrednotenja
razvojnih programov in projektov v okviru
Državnega razvojnega programa (DRP) Republike Slovenije v obdobju zadnjih treh let
od dneva oddaje ponudbe;
6. ponudnik ima veljaven certiﬁkat kakovosti ISO 9001:2000 na področju razvoja
programske opreme ali za svetovanje na
področju projektnega vodenja ali za celotno
poslovanje ponudnika oziroma veljavno potrdilo o njegovem pridobivanju;
7. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben izvesti predmetno javno naročilo, kar ponudnik izkazuje s pozitivnim poslovanjem v obdobju zadnjih 6 mesecev od
dneva oddaje ponudb in, s tem da ponudnik
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila ni imel blokiranega transakcijskega
računa oziroma negativnega povprečnega
stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega okvirnega kredita za pokriva-

Stran

5986 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

nje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
8. ponudba se izloči, če višina celotnih
skupnih prihodkov ponudnika (lahko skupaj
s soponudniki in podizvajalci) v preteklih
poslovnih treh letih (2001, 2002, 2003) ni
znašala vsaj 300.000.000,00 SIT v vsakem
izmed preteklih treh poslovnih let;
9. ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
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 v skladu s predpisi moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
10. ponudnik mora pripraviti opis rešitev
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije (obrazec A-10: Speciﬁkacije) ob tem
mora ponudnik upoštevati obstoječo arhitekturo, infrastrukturo, uporabljene tehnologije
in obstoječo podatkovno bazo pri naročniku
tako, da ponujena informacijska rešitev ne
bo zahtevala dodatnih vlaganj v licenčno
programsko in strojno opremo s strani naročnika;
11. ponudnik mora pripraviti terminski
plan s podatki o predvidenem začetku aktivnosti, trajanju aktivnosti in potrebnem naporu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja
3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja
7: obrazec BON 1 in 2 skupaj ali ustrezni
enakovredni obrazci, ki jih izdaja poslovna
banka ponudnika oziroma druge specializirane institucije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-3: Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja
9: Potrdilo pristojne izpostave davčnega
urada, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev, določenih s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-11: Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-4: Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja
6: ustrezen veljaven certiﬁkat kakovosti ISO
9001:2000 ali veljavno potrdilo o njegovem
pridobivanju (certiﬁkat oziroma potrdilo o
njegovem pridobivanju mora biti izdano s
strani pooblaščenega certiﬁkacijskega organa);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10: razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-10: Speciﬁkacije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11: razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-10: Speciﬁkacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN03/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo lahko
tudi pisno zahtevajo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005, do 12. ure,
Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a,
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: 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: 7. 9. 2005
ob 12.30, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 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:
da, Tehnična pomoč EPD.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije se lahko zahtevajo na spletnem
naslovu http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Služba vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 110-1/05
Ob-21915/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in

inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00436.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji HC Razdrto–Vipava, etapa 2-2
od km 6,2 do km 10,1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto-Vipava od
km 6,2 do km 10,1.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,368.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete v zadnjih treh letih;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00436.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 9. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d
Št. 110-1/05
Ob-21922/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00416.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava okoljskega poročila za HC Koper–Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Koper–Dragonja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.12.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Roki izdelave okoljskega poročila:
1. analiza okoljskih izhodišč, opredelitev ciljev in kazalcev, izdelava metodologije vrednotenja, posredovanje naročniku in
organu pristojnemu za CPVO – 10 dni po
prejemu smernic;
2. opredelitev ničelnega stanja okolja z
morebitno utemeljeno korekcijo opredeljenih
ciljev in kazalcev (zagotoviti potrditev MOP)
in posredovanje gradiva naročniku – 20 dni
po prejemu potrditve ciljev in kazalcev ter
smernic oziroma elaborata s predlogom
variant (izris 1:5000, situacija in vzdolžni
proﬁli);
3. izdelava ocene vplivov na cilje po posameznih kazalcih za vse variante – 42 dni
po prejemu smernic;
4. zaključek okoljskega poročila in posredovanje naročniku v recenzijo – 10 dni po
prejemu sinteznega vrednotenja variant;
5. popravki in dopolnitve po recenziji –
10 dni po seji recenzijske komisije;
6. popravki in dopolnitve po reviziji ki jo
zagotovi pripravljavec plana – 10 dni po prejemu vseh pripomb;
7. v primeru zavrnitve okoljskega poročila s strani pristojnega organa je rok za
dopolnitev 15 dni;
8. popravki in dopolnitve po recenziji –
10 dni po seji recenzijske komisije;
9. popravki in dopolnitve po reviziji ki jo
zagotovi pripravljavec plana – 10 dni po prejemu vseh pripomb.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 540.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.

Št.

74 / 5. 8. 2005 /

Stran

5987

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših podobnih
del kot je predmet javnega naročila (izdelava okoljskega dela primerjalne študije variant, poročila o vplivih na okolje) za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste, v zadnjih
3 letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00416.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.833,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2005 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-21923/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00417.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava študije variant (PŠ) s predlogom
najustreznejše variantne rešitve (PNV) za
navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: NC Jeprca–Stanežiče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Roki izdelave posameznih faz študije
variant:
1. faza:
– izdela terminski plan izvajanja naloge v
roku 10 dni od podpisa pogodbe,
– izdela 1. del študije variant: »Predhodne analize in določitev variant«, v roku 30
dni po prejemu smernic k DLN. V tem času
mora zagotoviti:
– pregled in analizo vseh občinskih strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter pridobiti podatke o območjih namenske rabe,
rabe naravnih virov in območij opravljanja
dejavnosti, v roku 15 dni po podpisu pogodbe,
– izdelati 1. fazo analize smernic: pregledati in analizirati pridobljene smernice in
strokovne podlage urejanja prostora posameznih nosilcev urejanja prostora, v roku 10
dni od prejema zadnje smernice;
2. faza:
– izdela razvojno urbanistični elaborat,
kot strokovno podlago za vrednotenje in
primerjavo z vidika prostorskega razvoja;
v roku 20 dni od potrditve variant za vrednotenje,
– izdela 2. del študije variant: »Vrednotenje in primerjava variantnih rešitev«, 3.
del študije variant »Predlog najustreznejše
variantne rešitve v roku 30 dni po prejemu
zadnjega elaborata grad. – tehničnega ali
promet. – ekonomskega ali okoljskega poročila;
3. faza: dopolni študijo variant in po potrebi korigira predlog najustreznejše variantne rešitve na podlagi recenzij študije variant
in okoljskega poročila, v roku 15 dni po prejemu recenzij oziroma dopolnjenega okoljskega poročila;
4. faza: izdela povzetek študije variant v
obliki povzetka za javnost za potrebe javne
razgrnitve in obravnave predloga najustrez-
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nejše variantne rešitve in okoljskega poročila ter druge prostorske konference; hkrati s
popravki študije variant po prejemu recenzij
oziroma dopolnjenega okoljskega poročila;
5. faza:
– izdela 4. del študije variant: »Poročilo o
sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju«, v katerem zapiše vsa opažanja
v zvezi z odzivom javnosti in če je mogoče,
zaključi, katera variantna rešitev ima v javnosti večjo podporo, v roku 40 dni po zaključeni javni razgrnitvi,
– dopolni študijo variant in po potrebi korigira predlog najustreznejše variantne rešitve na podlagi stališč resorjev, priporočil z
druge prostorske konference ter v čim večji
meri pripomb javnosti z javne razgrnitve in
obravnave (ZVO-1), v roku 40 dni po zaključeni javni razgrnitvi,
– izdela povzetek za javnost za potrebe
posredovanja predloga najustreznejše variantne rešitve v potrditev Vladi RS: 10 dni po
pridobitvi mnenje o ustreznosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve na okolje katerega pridobi MOP UPR.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 630.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava primerjalne študije variant ali lokacijskega načrta) za avtoceste, hitre ceste ali
glavne ceste, v zadnjih 3 letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00417.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.

Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.833,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21660/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktni osebi: Peter Bergman,
Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-00,
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.bergman@energetika-lj.si,
silvester.koren@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., 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.
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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; ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
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: PDO-55/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 1.000 ton srednje težkega kurilnega olja – mazuta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00.
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 1.000 ton srednje težkega kurilnega olja
– mazuta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 1. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,500.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal račun v roku
najmanj 30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;
– 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:
– skupni prihodki morajo znašati za leto
2003 in/ali za leto 2004 najmanj 70,000.000
SIT letno;

– ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora priložiti seznam oseb,
ki bodo sodelovale pri izvedbi predmetnega javnega naročila. Kot dokazilo ponudnik
predloži izjavo, podpisano s strani odgovorne osebe ponudnika, z naslednjo vsebino:
– seznam oseb, ki bodo sodelovale pri
izvedbi predmetnega javnega naročila, z navedbo njihove formalne izobrazbe,
– izjavo, da imajo navedene osebe potrebne in zadostne praktične izkušnje ter
poznajo in bodo izvedli svoje delo na predmetnem javnem naročilu v skladu z veljavno
zakonodajo;
– reference – ponudnik mora izkazati
skupno količino dobavljenega srednje težkega kurilnega olja – mazuta v letih 2002
do 2004 letno najmanj 1.000 ton na posamezno referenco. Ponudnik mora v svoji
ponudbeni dokumentaciji predložiti potrdila
za najmanj 2 referenci;
– dobavni rok je najkasneje do 1. 12.
2005;
– potrjene tehnične zahteve naročnika;
– potrjeni in izpolnjeni tabeli garantiranih
vrednosti analize ponujenega goriva in okvirnih vrednosti analize ponujenega goriva;
– zagotovitev možnosti analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– potrjen vzorec pogodbe;
– potrjena izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-55/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 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. 400-55-05. 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: 2. 9. 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. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 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.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 65/3127/2005
Ob-21675/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-25-53,
+386/1/474-25-11, faks +386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 122/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava osebnih, terenskih in kombiniranih vozil:
– razred A2 – eno osebno vozilo, limuzina, prostornina bencinskega motorja do
1650 cm3, ocenjena vrednost do 4,5 mio
SIT;
– razred A3 – sedem osebnih vozil, karavan, prostornina bencinskega motorja do
1.450 cm3, ocenjena vrednost do 3,5 mio
SIT;
– razred A4 – dve osebni vozili, zaprti
terenec, prostornina dizel motorja večja od
1.900 cm3, toga šasija, ocenjena vrednost
do 5,5 mio SIT;
– razred A5 – eno kombinirano vozilo,
prostornina dizel motorja do 2.800 cm3, dolžina od 5.000 mm do 5.200 mm, trije sedeži,
pogon na sprednji kolesi, ocenjena vrednost
do 8 mio SIT.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 30. 12. 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru skupnega
nastopanja večih ponudnikov bo naročnik
z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni
dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti:navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: sklep št.
122/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila
na TRR št. 02924-0017900956, sklic št.
122/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 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: 2. 9. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel: 02/22-00-128
– splošni del, Arpad Gaal, tel. 02/22-00-750
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec,
pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
instalacijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 80,000.000
SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 leta od priznanja usposobljenosti in sposobnosti kandidatom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo zahtevana v 2. fazi
javnega razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 8. 2005 do
10. 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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.

VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del, Arpad
Gaal, tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-21783/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del, Ivan
Dovnik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128
– splošni del, Ivan Dovnik, tel. 02/22-00-145
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec,
pisarna 105/1. nadstropje, vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
statični števci električne energije z DLC
komunikacijo in koncentratorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– na objekte in skladišča.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 65,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali, da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 81 točk,
2. kompatibilnost: 15 točk,
3. rok plačila: 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 14. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del, Ivan
Dovnik, tel. 02/22-00-145 – za tehnični
del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Št.

Gradnje
Ob-21644/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Živan Savković, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.
smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja RTP 35/20 kV Hrpelje – stavba
stikališča 20 kV.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 190 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. reference,
4. način plačila,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428 – izgradnja RTP
Hrpelje, stavba stikališča 20 kV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 9. 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 3. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-21851/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Mateja Pompe, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-47, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: mateja.pompe@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Krško, kontaktna oseba: Boštjan Kozole, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/498-13-77, faks 07/498-12-76, elektronska pošta: bostjan.kozole@krsko.si, internetni naslov: http://www.krsko.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.1.1) 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: 01/05-VV-GR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija obstoječega mešanega kanala Senovo – Brestanica, odsek: RR0 do
RR1.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Senovo, Brestanica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
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
je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT;
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2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
vrednosti pogodbe v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe;
3. ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila v roku 60 dni od uradnega prejema
situacije skladno z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost in deleže udeležbe posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih 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. ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi
takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen; 3. zoper njega ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; 4. ponudniku ne
sme biti na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika; 5. ponudnik
mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
7. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
8. ponudnik mora biti sposoben izvesti naročilo in imeti proste kapacitete; 9. ponudnki
mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (pravne osebe) oziroma potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov (ﬁzične osebe), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, 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 izjava ponudnika;
3. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečaju ali likvidaciji ter izjava
ponudnika, da poslovanje ne vodi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1/P ne starejši od 60
dni od dneva odpiranja ponudb, lahko fotokopija;
2. poročilo pooblaščenega revizorja, da
je ponudnik do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrjeni izjavi, da je v zadnjih petih
letih vsaj dvakrat kvalitetno in pravočasno
izvedel gradnjo kanalizacije;
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2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
3. navedba izobrazbene in strokovne
kvaliﬁkacije ključnih kadrov ponudnika;
4. seznam predvidenih podizvajalcev;
5. potrjena izjava o prostih kapacitetah in
sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo;
2. ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do 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: 24. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 03155-1000187879 – SKB
d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 ali 26 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 31. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 12. uri, Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, sejna soba komunale.
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: 29. 7. 2005.
Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-21914/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Mitja Bensa, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-23-12, elektronska pošta:
info@praetor.simitja.bensa@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.

I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj s področja informacijske tehnologije za izdelavo idejne rešitve
povezave VIS in VIZIS, od DKP-jev preko
MZZ do lokacije VIS.
II.1.2) Opis: naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, oddaja
javno naročilo male vrednosti s področja
informacijske tehnologije z natečajem za
izdelavo idejne rešitve povezave VIS in
VIZIS, od DKP-je preko MZZ do lokacije
VIS. Idejna podlaga zajema oblikovanje
rešitve z upoštevanjem skladnosti med
funkcionalnostjo in tehnološkim procesom.
II.1.3) Lokacija: sedež naročnika.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
Kategorija storitve: I.A, 7.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: izpolnjevanje pogojev iz 42. in 42.a člena ZJN-1,
kar ponudnik dokazuje s podpisano naročnikovo izjavo o izpolnjevanju teh pogojev.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
1. Funkcionalnost največ 20 točk (funkcionalnost, ki je v celoti skladna z opisom
naročnika in problem naročnika rešuje najbolj učinkovito, prejme največ točk).
2. Tehnične lastnosti največ 20 točk (ocenjujejo se lastnosti zgradbe in delovanja kot
hitrost, zanesljivost, racionalnost idr. Idejna
rešitev z najboljšimi tehničnimi lastnostmi
prejme največ točk).
Najvišja skupna ocena je 40 točk. Merila
so podrobneje deﬁnirana v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0033/05 JNMV
MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno pri družbi:
Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A,
1000 Ljubljana, sprejemna, vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Tehnični del razpisne dokumentacije je mogoče prevzeti izključno
osebno proti predložitvi izjave o ravnanju in
varovanju zaupnih podatkov, podpisane s
strani zakonitega zastopnika potencialnega
ponudnika. Izjavo in razpisno dokumentacijo
(brez tehničnega dela) je mogoče pridobiti
na sedežu družbe Praetor d.o.o. ali na spletnih straneh http://www.praetor.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005, do
12. ure.
Kot veljavne bodo upoštevane ponudbe,
ki jih bo naročnik prejel do roka za oddajo v
vložišče na naslov: Ministrstvo za zunanje
zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Ocenjena vrednost javnega naročila
male vrednosti je 3 mio SIT (bruto znesek).
Nagrade se podelijo na naslednji način:
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– nagradni sklad znaša 3,000.000 SIT,
od tega 1,000.000 SIT za prvo nagrado (z
odkupom), 600.000 SIT za drugo (z odkupom) in 400.000 SIT za tretjo nagrado (z
odkupom). Vsi zneski predstavljajo bruto
zneske izplačil.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: nadomestilo za nenagrajene predloge je 100.000 SIT bruto. Nagrajenim udeležencem nadomestilo ne pripada.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: ne.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije: idejne podlage (rešitve) bo naročnik v primeru odkupa
delno ali v celoti uporabil za potrebe priprave tehničnih speciﬁkacij javnega razpisa naročnika za sistem, katerega tehnične rešitve
se iščejo po tem natečaju. Posledično glede
na 5. člen ZJN-1 v javnem razpisu s tega
področja ponudnik, ki bo prejel nagrado, ne
bo mogel nastopati kot ponudnik, partner ali
podizvajalec ali sodelovati s ponudnikom pri
pripravi ponudbe, in bo ponudba, v kateri bo
sodeloval kot nepravilna izločena.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-21963/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije DOPPS, kontaktna oseba:
Nataša Šalaja, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/426-58-75, faks 01/425-11-81, elektronska pošta: natasa.salaja@dopps-drustvo.si,
v sodelovanju z: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaji@zaps.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, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, 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, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: isti kot v
I.1.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: natečaj za oblikovanje objektov
in dopolnitev krajinske ureditve v naravnem
rezervatu Škocjanski zatok.
II.1.2) Opis: javni odprti enostopenjski
projektni natečaj za oblikovanje objektov
in dopolnitev krajinske ureditve v naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
II.1.3) Lokacija: 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.1) Merila za izbiro udeležencev: ni.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno
stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
arhitektura, krajinska arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
Merila so:
– okoljska merila,
– funkcionalna merila,
– oblikovalska merila,
– ekonomska upravičenost,
– tehnična uresničljivost,
– potencialna vrednost,
– uporabnost.
Merila so podrobneje navedena v
natečajnih pogojih.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije št. računa
odprtega pri SKB 03100- 1001291427 s pripisom “Natečaj Škocjanski zatok”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 10. 2005; osebno:
vsak delovnik od 8. do 16. ure v tajništvu
DOPPS, Tržaška cesta 2, Ljubljana ali po
pošti na isti naslov. Pri oddaji po državni
pošti s priporočeno pošiljko velja žig oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: jezik, v katerem morajo biti
elaborati je slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
Za urbanistični del:
1. nagrada: 1,800.000 SIT,
2. nagrada: 1,200.000 SIT,
3. nagrada: 750.000 SIT;
in tri priznanja po 350.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem
udeležencem: odškodnina znaša predvidoma 175.000 SIT bruto 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:
– predsednik (ZAPS) Robert Gostinčar,
univ. dipl. inž. kraj. arh.,
– podpredsednik (DOPPS) mag. Vesna
Kolar Planinšič, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
– 1. član (DOPPS) doc. dr. Živa Deu,
univ. dipl. inž. arh.,
– 2. član (ZAPS) Marjan Vrabec, univ.
dipl. inž. arh.,
– 3. član (DOPPS) Borut Mozetič,
– nadomestni član (DOPPS) Lucija
Erzetič, univ. dipl. inž. arh.,
– nadomestni član (ZAPS) Barbara Mlakar, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
– izvedenec za ohranjanje narave Barbara Vidmar, univ. prof. biol.,
– poročevalec: Mitja Škrjanec, univ. dipl.
inž. kraj. arh.,
– skrbnik: mag. Barbara Žižič, univ. dipl.
inž. arh.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, projekt
“Zatok”.
Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije DOPPS, v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije

Javni razpis za
kvaliﬁkacijo
ponudnikov
Blago
Št. 1607

Ob-21804/05
Popravek

V zahtevi za objavo prve faze javnega razpisa JN 14/03 nakup rezervnih delov
po kvaliﬁkacijskem postopku, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9616/05 se popravi:
– prva alinea 6. podtočke II. poglavja
1.3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj blaga, izvajalci gradenj ali storitev glede
svoje usposobljenosti, in metode, skladno
s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali, ki se pravilno glasi: »da je njegov
čisti letni prihodek iz dejavnosti, posamično
v letih 2002 in 2003, presega
– 40 mio SIT za sklope št. 1, 4 in 12,
– 20 mio SIT za sklope št. 2, 3, 7, 8, 10,
11, 16, 20, 21 in 22,
– 15 mio SIT za sklope št. 5, 6, 9, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 in 31.«
– 12. podtočke II. poglavja 1.3) Pogoji,
ki jih mora izpolnjevati dobavitelj blaga, izvajalci gradenj ali storitev glede svoje usposobljenosti, in metode, skladno s katerimi se
bodo ti pogoji preverjali in potrjevali, ki se
pravilno glasi: »da dobavni rok ne bo daljši
od 3 delovnih dni od prejema pisnega naročila naročnika, na lokacijo LPP d.o.o. fco
skladišče delavnice – razloženo.«
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-21647/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Bled, kontaktna oseba: Barbara Falle, Trubarjeva 7, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/576-54-70, elektronska pošta:
vrtec.bled@g-kabel.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.5) Kratek opis: I. mleko in mlečni izdelki; II. trdi in poltrdi siri – rezani ali
ribani; III. meso in mesni izdelki; IV. ribe; V. perutnina in perutninski izdelki;
VI. zamrznjeni artikli; VII. kruh in pekovski izdelki; VIII. pecivo; IX. jajca;
X. jušne zakuhe in testenine; XI. sveže
sadje in zelenjava; XII. zamrznjena zelenjava in sadje; XIII. sadni sirupi in sokovi;
XIV. konzervirana živila; XV. čaji; XVI. osnovna živila in dodatki jedem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 50 točk,
– celovitost ponudbe v skupini – 15
točk,
– boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
– dodatne ugodnosti – 10 točk,
– reference – 5 točk,
– odzivni čas – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,048.719,83
SIT, najvišja ponudba 2,175.588,78 SIT.
V.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: sklop št. 2: trdi in poltrdi siri: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 543.416,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 3: meso in mesni izdelki: Mesarija
Mlinarič, d.o.o., Železniška ulica 1, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
4,165.280 SIT, najvišja ponudba 4,165.280
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 4: ribe zamrznjene: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 428.466,50
SIT, najvišja ponudba 657.456,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 5: perutnina in perutninski izdelki:
Mesarija Mlinarič, d.o.o. Lesce, Železniška
ulica 1, 4248 Lesce, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,679.417,25
SIT, najvišja ponudba 2,021.150 SIT.
V.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:
sklop št. 6: zamrznjeni artikli: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 975.345,08
SIT, najvišja ponudba 1,066.424,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 7: kruh in pekovski izdelki: Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,106.540
SIT, najvišja ponudba 1,862.079,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop št. 8: pecivo: Žito Gorenjka d.d.,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 557.624,74
SIT, najvišja ponudba 694.300 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 gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 9: jajca: Sipic, d.o.o., Koprska ul.
94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 242.432,40
SIT, najvišja ponudba 331.901,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 10: jušne zakuhe in testenine: Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 123.362,70
SIT, najvišja ponudba 166.198,13 SIT.
V.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:
sklop št. 11: sveže sadje in zelenjava: Pik
As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,160.560,50
SIT, najvišja ponudba 4,361.689,15 SIT.
V.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:
sklop št. 12: zamrznjena zelenjava in sadje:

Pik As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 144.251,85
SIT, najvišja ponudba 339.274,08 SIT.
V.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:
sklop št. 13: sadni sirupi in sokovi: Mercator,
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 304.261,13
SIT, najvišja ponudba 316.270,08 SIT.
V.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: sklop št. 14: konzervirana živila: Pik
As, Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 621.889,46
SIT, najvišja ponudba 758.028,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 15: čaji: Matik, d.o.o., Smrekarjeva
ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 195.083 SIT,
najvišja ponudba 265.759,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop št. 16: osnovna živila in dodatki jedem:
Mercator, d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,828.219,62
SIT, najvišja ponudba 1,942.332,90 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:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
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: 26. 7. 2005.
Vrtec Bled
Ob-21651/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 42-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/05.
II.5)
Kratek
opis:
naprava
za
preizkušanje delne razelektritve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,199.150 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne,
študijske ali razvojne namene pod pogoji,
ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9/05: JCS »Russian
technology group2«, Tashkentskaya st. 1,
111024 Moscow, Russia, tel. 095 361-95-47,
faks 095 361-95-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,199.150 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: 9/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 7. 2005.
Institut „Jožef Stefan“
Ob-21657/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: material za popravila
in vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-53/05 – Sklop 1: ELMIS d.o.o., Ulica Staneta Severja 9b, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,254.580 SIT.
V.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. V01-53/05 – Sklop 2 in
3: Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,161.730 SIT.

V.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. V01-53/05 – sklop 4:
Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,896.907,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V01-53/05 – sklop
5: Konus Konex d.o.o., Mestni trg 18, 3210
Slovenske Konjice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,387.458,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93, z dne 20. 8.
2004, št. Ob-22067/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21658/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: material za popravila
in vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.0000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V02-53/05 – sklop 1: ELMIS d.o.o., Ulica Staneta Severja 9b, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,282.880 SIT.
V.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. V02-53/05 – sklop 2, 3
in 4: Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,089.546,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V02-53/05 – sklop 5: ECOTIP d.o.o., Tovarniška 4, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,344.570 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:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22067/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21659/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-59/05 – sklop 1 in 3:
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,475.571 SIT.
V.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. V01-59/05 – sklop 2: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,736.511 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22068/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21661/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V02-59/05 – sklop 1 in 2:
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,797.725,83 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V02-59/05 – sklop 3: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,703.099,17 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:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22068/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21663/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: režijski material.
ii.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V01-58/05 – sklop 1:
Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,841.179 SIT.
V.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. V01-58/05 – sklop 2 in
4: Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,235.886 SIT.
V.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. V01-58/05 – sklop 3: Elf
Lampret Franc s.p., Lagen 73, 2383 Šmartno, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,494.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 11.
1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21786/04.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21665/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: režijski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V02-58/05 – sklop 1:
Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,060.133,45 SIT.
V.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. V02-58/05 – sklop 2: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,485.276,95 SIT.
V.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. V02-58/05 – sklop 3: Elf
Lampret Franc s.p., Lagen 73, 2383 Šmartno, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,667.740 SIT.
V.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. V02-58/05 – sklop 4: Dentacom Inženiring d.o.o., Efelkova cesta 61,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,432.080 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21786/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21672/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 26-Medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,111.800 SIT z DDV.
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: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 26: Kemofarmacija,
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,952.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Appolonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,782.846,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 135.135 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 115.788,14 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 717.480 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 477.580,95 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:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
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Ob-21673/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 21-Medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,111.500 SIT z DDV.
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: 4. točka 20. člena ZJN-1.
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21: Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,010.394 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,355.122,23 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,798.462,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.763 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,230.240 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,856.163,56 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,315.884,93 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 16.
5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21721/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dostavniki.
II.5) Kratek opis: dostavniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,800.000 SIT brez DDV.
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. 26/B: Interval, d.d., Kidričeva ulica 121, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,576.500 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 4,576.500 SIT brez
DDV, najvišja ponudba 5,533.610 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6776/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-21728/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabiralniki.
II.5) Kratek opis: dostavniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,700.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po vrstah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25/JNB: Interval, d.d., Kidričeva ulica 121, 1236 Trzin, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
1. vrsta: 10,141.472 SIT,
2. vrsta: 4,101.180 SIT,
skupaj: 14,242.652 SIT
ali: najnižja ponudba 13,583.400 SIT
brez DDV, najvišja ponudba: 14,242.652
SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 24/05, dne 11. 3. 2005,
Ob-6775/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 7. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-21791/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 38-Medicinski potrošni material in pripomočki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,951.000 SIT z DDV.
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: 4. točka 20. člena ZJN-1:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38: Kemofarmacija,
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 637.532,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 450.588,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 117.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,312.284,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41.904,14 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,169.977,72
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2,
4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,248.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova
ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 423.697,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 730.000 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:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-21855/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.5) Kratek opis: nabava računalniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 040801/2005: Skat
d.o.o. Izola, kontaktna oseba: Pegan Ema,
Industrijska cesta 2e, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-09-16, faks 05/663-09-18,
elektronska pošta: prodaja@skatizola.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponud-
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ba: 8,326.392 SIT, najvišja ponudba:
12,171.639 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št. 40 z dne 22. 4.
2005, Ob-11136/05.
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: 1. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 2941/02-430-119/2005

Ob-21906/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, kontaktna oseba: Miran
Robljek, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-46-71, faks
+386/1/231-50-73, elektronska pošta:
miran.robljek@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava toplotne energije za
ogrevanje objekta Policijske uprave
Kranj, Bleiweisova cesta 3, Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,400.000 SIT za obdobje enega
leta.
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 15/05: Merkur – trgovina in storitve, d.d., kontaktna oseba: Robert Hrast, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
+386/4/258-73-80, faks +386/4/258-74-59,
elektronska pošta: robert.hrast@merkur.si,
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 12,400.000 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:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 7. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
Generalna policijska uprava

Gradnje
Ob-21645/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2005-G.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta nadzorništva Izola in objekta telekomunikacij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. reference,
4. način plačila,
5. rok plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2005-G: Marc gradbeno podjetje d.o.o. iz Ajdovščine, kontaktna
oseba: Andrej Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks
05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,128.350,69 SIT;
najvišja ponudba 264,800.228,64 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11841/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-21648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) 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): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-61/2005.
II.5) Kratek opis: delna komunalna
oprema stanovanjska cona »Novi center
Lenart«:
1. sklop: cesta A (l = 240 m),
2. sklop: fekalna in meteorna kanalizacija (lF = 201,7 m, lM = 186,7 + 402 m),
3. sklop: izgradnja vodovoda (LŽ DN
100, l = 150 m),
4. sklop: prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda LŽ DN 250, l = 60 m,
5. sklop: javna razsvetljava (l = 250 m).
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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 za oddajo gradbenih del po
odprtem postopku »delna komunalna oprema stanovanjske cone Novi center Lenart«
se po vseh sklopih ne odda.
Javno naročilo bo ponovno izvedeno avgusta 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-61/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13176 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: 26. 7. 2005.
Občina Lenart
Ob-21652/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.
grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-90, faks
05/302-11-16, elektronska pošta: evgen.mugerli@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-26/2005.
II.5) Kratek opis: poslovno stanovanjski objekt v Dornberku – neproﬁtna stanovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. arhitekturna rešitev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26/2005: Marc gradbeno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Marc Andrej, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55,
elektronska pošta: Marc-gp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 172,779.000 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; str. 3328, št. 45 z dne 6. 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: 26. 7. 2005.
Mestna občina Nova Gorica,
Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica

Ob-21653/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-223, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-59.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija jezu v
Malnih (km 0.465)-zaključna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,166.667 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:
javno naročilo št. 402-00-8/2004-59: Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d. Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,280.729,34 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: 402-00-8/2004-59.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8057/05 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: 27. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21654/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-221, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-02-1/2005-4.
II.5) Kratek opis: ureditev Savinje od
km 43,265 do km 43,724 (sanacija desne
brežine) gorvodno od mostu v Parižljah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 411-02-1/2005-4: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Ljubljana,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,799.939,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-02-1/2005-4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10146/05 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: 27. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21655/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž. grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-90, faks 05/302-11-16, elektronska pošta: evgen.mugerli@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-39/2005 izvedba plinske postaje, instalacije in dobava utekočinjenega naftnega plina za stanovanjski objekt v Prvačini (20 stanovanj).
II.5) Kratek opis: izvedba plinske postaje, instalacija in dobava utekočinjenega
naftnega plina za stanovanjski objekt v
Prvačini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/2005: Petrol plin d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Sočič, namestnik
direktorja, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-41-82, faks 01/471-44-00,
elektronska pošta: borut.socic@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,691.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
str. 3931.
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. 7. 2005.
Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica
Ob-21656/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-221, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:

Stran

6000 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-02-1/2005-5.
II.5) Kratek opis: ureditev hudournika
Flisov potok s pripadajočimi komunalnimi vodi na Prevaljah od km 0.325 do
km 0.475.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 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. 411-02-1/2005-5: Cestno
podjetje Maribor, d.d., Maribor, Iztokova 30,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,177.048,72 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): 5,162.930 SIT. Delež:
19,72%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-02-1/2005-5.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8882/05 z dne 1. 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: 27. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21668/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, faks 05/660-02-10, elektronska pošta:
posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 500,1.
II.5) Kratek opis: gradnja parkirišč ob
Cankarjevem drevoredu v Izoli z izgradnjo infrastrukture (javna razsvetljava,
meteorna kanalizacija drenaže).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 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:
Graﬁst d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska c. 5c, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/611-68-00, faks 05/611-68-10,
elektronska pošta: graﬁst@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,209.622 SIT.
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Najnižja ponudba: 35,209.622 SIT, najvišja ponudba: 38,951.490,20 SIT.
Valuta: 30. 10. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Občina Izola
Št. 0755
Ob-21795/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
d.o.o., kontaktna oseba: Olga Burica, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-65-00, faks 01/722-04-90, elektronska pošta: info@ccn-domzale.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija dela dostopne ceste do Centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija dela
obstoječe dovozne ceste v dolžini ca.
380 m, površini ca. 3000 m2. Dela zajemajo rekonstrukcijo dela dovozne ceste in
se delijo na izvedbo meteorne kanalizacije,
položitvijo energetskih kanalov, preddel z
odstranitvijo obstoječega asfalta, zemeljskih
del, zgornjega ustroja in postavitvijo prometnih obeležb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. kakovost, tehnične prednosti, strokovne kvaliﬁkacije,
3. garancijska doba z garancijo za odpravo napak,
4. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1V/2005: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Bojan Hočevar, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: info@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,364.089,95 SIT.
Najnižja ponudba: 25,364.089,95 SIT,
najvišja ponudba: 34.215.809,10 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. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15350/05 z dne 3. 6. 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: 1. 8. 2005.
Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.

Storitve
Ob-21892/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: minimalne nadgradnje
obstoječih programskih rešitev za vodenje podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,725.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. Minimalne nadgradnje
obstoječih programskih rešitev za vodenje
podatkov zemljiškega katastra in katastra
stavb: Igea d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Puhar, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks 01/256-78-67,
elektronska pošta: info@igea.si, internetni
naslov: www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,691.666,67 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): 4,313.333,33 SIT.
Delež: 15,6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90335-5/2005-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 6.
7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 14995/05 z dne 3. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije
Ob-21905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 72.22.13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dopolnjevanje in zagotavljanje delovanja programske opreme v Carinski upravi RS.
II.5) Kratek opis: dopolnjevanje obstoječe programske opreme CIS vsebuje
naloge, katerih rezultati povečujejo uporabnost, kakovost, učinkovitost in zanesljivost delovanja obstoječe programske
opreme. Med vzroke za izvajanje teh nalog štejejo zlasti: spremembe v predpisih,
ki so podlaga za delo carinske službe, zahteve uporabnikov po večji prijaznosti, uporabnosti in kakovosti programske opreme,
spremembe in dopolnitve obstoječih rešitev
zaradi zahtev EU in spremljajočih standardov, potrebne prilagoditve zaradi uvajanja
novih tehnoloških rešitev, prilagajanje spremembam v tehničnem okolju podatkovne in
informacijske strukture v okolju centralnega
strežnika, ki je v upravljanju podatkovnega
centra na Ministrstvu za javno upravo. Zagotavljanje delovanja vsebuje: Vzdrževanje
obstoječe programske opreme kar zagotavlja nespremenjeno uporabnost, kakovost, učinkovitost in zanesljivost delovanja obstoječe programske opreme (manjše
spremembe in dopolnitve v programski opremi) ter operativna dela, ki obsegajo izvajanje vseh naslednjih aktivnosti izvajalca:
zagotavljanje integritete baze podatkov,
vzdrževanje produkcijskega, testnega in
uvajalnega okolja CIS v okolju centralnega
strežnika, prilagajanje programske opreme
tehničnim in operativnim spremembam okolja, upravljanje aplikacij v okolju centralnega
računalnika, upravljanje in nadziranje elektronske izmenjave podatkov, svetovanje in
pomoč uporabnikom pri uporabi CIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600,000.000 SIT (za obdobje od 1. 7.
2005 do 30. 6. 2007).
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. 433-01/19-2005: ZZI
d.o.o., kontaktna oseba: Edmond Pajk, Pot
k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-33-00, faks 01/530-33-40, elektronska
pošta: mateja.ﬁliputti@elektro-primorska.si,
internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost ponudbe
za obdobje od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005
znaša 139,834.203,27 SIT (z aneksom k
pogodbi se opredelita predviden obseg in
vrsto storitev ter cene storitev izvajalca za
izvajanje nalog v letu 2006 in s posebnim
aneksom za izvajanje nalog v letu 2007).
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: 433-02/19-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 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: 2. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-21910/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-CISCO-01/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje aktivne
opreme CISCO za dobo 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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.
INFO-CISCO-01/05: TrendNET d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Oremuž, direktor,
Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/58-63-033, faks +386/3/58-61-970,
elektronska pošta: info@trendnet.si, internetni naslov: www.trendnet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 226.489 SIT/mesec.
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:
5. 7. 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: 1. 8. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-21911/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84250.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: INFO-WEBDR-01/05.
II.5) Kratek opis: nadgradnja aplikacije
WEBDOCTOR.
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,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– izvedbeni rok,
– način izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. INFO-WEBDR-01/05:
Marand d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Andrej Marčič, direktor, Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,023.424 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:
5. 7. 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: 1. 8. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 110-1/05
Ob-21916/05
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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
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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: 2005/00005.
II.5) Kratek opis: storitev pridobivanja
zemljišč za gradnjo AC odseka Lešnica–Kronovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,720.000 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:
ZPKSU d.o.o., Grosuplje, Taborska 3, 1291
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,919.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-21917/05
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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00103.
II.5) Kratek opis: avtocesta A5, Beltinci–Pince; pododsek Beltinci–Lendava;
razpis za izdelavo PGD, PZI in PZR.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 550,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena ali
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V.BPI d.o.o. Maribor+BP Lineal d.o.o.
Maribor, Mlinska ul. 32, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 439,203.984 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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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: 2005/00103.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38/05 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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05

Ob-21918/05

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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.74.3.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00104.
II.5) Kratek opis: AC Beltinci–Lendava:
prenos lege gradbene parcele in izdelava
parcelacijskih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,910.000 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:
Ljubljanski geodetski biro d.d., Ljubljana,
Cankarjeva c. 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,645.000 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: 2005/00104.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43/05 z dne 29. 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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05

Ob-21919/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Ce-

lje; 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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.74.3.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00106.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Draženci:
prenos lege gradbene parcele in izdelava
parcelacijskih načrtov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,482.000 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.GZS Ljubljana + Geoin d.o.o. Maribor,
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,896.000 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: 2005/00106.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43/05 z dne 29. 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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-21920/05
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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00211.
II.5) Kratek opis: storitev pridobivanja
zemljišč za gradnjo AC na odseku Beltinci–Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,150.000 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:
ZEU d.o.o. Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,390.000 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: 2005/00211.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45/05 z dne 6. 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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-21921/05
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.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00216.
II.5) Kratek opis: pridobivanje zemljišč
za potrebe gradnje avtoceste Spodnja
Senarska–Cogetinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,230.000 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:
ZEU d.o.o. Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,425.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00216.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45/05 z dne 6. 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: 29. 7. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-21957/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Jožef Pogačnik, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, elektronska pošta: info.aure@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/aure.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 316-59/2005.
II.5) Kratek opis: naročilo izvedbe projekta Energetsko svetovanje za občane
– Ensvet za leto 2005/2006, in sicer za
obdobje 12 mesecev. Glavna aktivnost so
konkretni nasveti s pisnimi poročili občanom
usposobljenih energetskih svetovalcev v okviru energetsko svetovalne mreže Ensvet, ki
je organizirana v 34 krajih po celi Sloveniji.
Izvajalec v skladu s Poslovnikom o delovanju energetsko svetovalne mreže Ensvet
operativno vključuje delo svetovalcev in koordinira delovanje mreže, opravlja strokovni
nadzor izvajanja aktivnosti v mreži ter izvaja druge pomožne aktivnosti projekta, kot
npr. usposabljanje svetovalcev. Rok izvedbe
naročila je 31. 5. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,695.753 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– usposobljenost (reference in sodelovanje v vsebinsko sorodnih projektih): do
30%,
– vodenje projekta (vodenje in kadri za
izvedbo vsebinsko sorodnih projektov): do
20%),
– ugodnejša cena za vodenje projekta
(glede na celotno vrednost naročila): do
25%,
– program del (vsebina, kvaliteta,
izboljšave ustaljenih oblik delovanja): do
25%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 316-59/2005:
Gradbeni inštitut – ZRMK d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Malovrh, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/28-08-382,
faks 01/28-08-451, elektronska pošta:
Mmalovrh@gi-zrmk.si, internetni naslov:
gi-zrmk.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 107,695.753
SIT, najnižja ponudba: 107,695.753 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: 316-59/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel postopek oddaje naročila s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 2.
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točke 97. člena Zakona o javnih naročilih
ZJN-1, kot je objavil javni razpis za oddajo
storitev, ki sedaj predstavljajo ponovitev
obstoječih storitev, po odprtem postopku
v letu 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 7. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21650/05
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-13/2005-ident
102144.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih in
terenskih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– 1. sklop: 12,000.000 SIT,
– 2. sklop: 24,000.000 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-13/2005-IDENT
102144:
– 1. sklop: osebna vozila – 4 vozila: ASP
d.o.o. Jesenice, kontaktna oseba: Matjaž
Černilec, C. Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/583-33-30, faks
04/583-33-40;
– 2. sklop: terenska vozila – 6 vozil: Avtomehanika Lušina Franc s.p., kontaktna oseba: Franc Lušina, Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/502-20-00, faks
04/502-20-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– 1. sklop: 11,451.463,33 SIT,
– 2. sklop: 22,160.910 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-13/2005-IDENT 102144.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1. sklop: 11.451.463,33 SIT in 2. sklop:
22.160.910 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-13/2005-IDENT
102144.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– 1. sklop: 2,
– 2. sklop: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 50
z dne 22. 5. 2005, Ob-13515/05.
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: 29. 7. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Št. 43/3137/2005

Ob-21676/05

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: Miran
Marinšek, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-59, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: miran.marinsek@eles.si.
internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: razširitev tehnične
baze GRIDMC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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: povezani z zaščito izključnih
pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 87/2005: C & G d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Pirc, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/28-34-105,
faks 01/28-34-025.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,189.849,30 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. 87/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,189.849,20 SIT.
V.4.2.5) Variante:
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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:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3170/2005

Ob-21677/05

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., kontaktni osebi: Borut Vertačnik, Marjan Pezdirc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-30-00, faks ++386/1/474-24-42,
elektronska pošta: Borut.vertacnik@eles.si,
Marjan.Pezdirc@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: 51/2005.
II.5) Kratek opis: dobava močnostnega
transformatorja 400/110 kV, 300 MVA za
objekt RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 650,000.000 SIT.
IV.1) Vsta 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. 51/2005: 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 Psaker@elektronabava.si, internetni
naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 785,335.729,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 51/2005: Siemens, d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-46-116, faks
++386/1/47-46-106, elektronska pošta:
Samo.sarec@siemens.com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 662,543.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 51/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 662,543.000 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:
28. 7. 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. 54 z dne 3. 6. 2005 in EU št. 107/2005,
2005/s 107-107022 z dne 4. 6. 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.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-21762/05
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-15/2005-ident
103211.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
primarne opreme 35/20 KV stikališča v
RTP 35/20 KV Bohinj.
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-15/2005-IDENT
103211: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pšaker, C. 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče, 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): 52,851.635 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-15/2005-IDENT 103211.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
52,851.635 SIT (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-15/2005-IDENT 103211.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 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.
54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15263/05.
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: 1. 8. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.

Gradnje
Št. 102/3155/2005
Ob-21902/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brenčič, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-51, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Ales.brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sklep št. 25/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških del v RTP Maribor – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25/2005: Izvajanje splošnih gradbenih del Karl Jazbec s.p., kontaktna oseba: Karl Jazbec, Žetale 14a, 2287
Žetale, Slovenija, tel. 02/769-11-71, faks
02/769-11-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,114.354 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 25%.
V.4.2) Javno naročilo št. 25/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 47,114.354 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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:
13. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
S 102/2047/2005 z dne 20. 5. 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: 29. 7. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/3153/2005
Ob-21903/05
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: Hailu
Kiﬂe, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-62-33, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Hailu.kiﬂe@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 88/2005.
II.5) Kratek opis: elektromontažna dela
na DV 2 x 110 kV Dravograd-Vuzenica in
DV 2 x 110 kV Vuzenica-Vuhred.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 88/2005: Dalen
d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar,
Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-15-98, faks 01/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 143,380.135,20 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 80%.
V.4.2) Javno naročilo št. 88/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 143,380.135,20 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
S 102/2110/2005 z dne 27. 5. 2005.
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: 29. 7. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 102/3154/2005
Ob-21904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brenčič, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-51, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Ales.brencic@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 26/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del v RTP Maribor – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 26/2005: Esotech d.d.,
kontaktna oseba: Bogdan Špegel, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-45-00, faks 03/899-45-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,122.753,17 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 16%.
V.4.2) Javno naročilo št. 26/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 19,122.753,17 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št.
102/2046/2005 z dne 20. 5. 2005/S.
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: 29. 7. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Ob-21901/05

Javni razpisi

lja

Popravek

Ob-21928/05
Preklic
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
izbor izvajalcev delavnic »Informacijski centri
iskalcev zaposlitev«, ki smo ga objavili v Ur. l.
RS, št. 72 z dne 29. 7. 2005, Ob-21474/05.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Koristnik:
Ime in lokacija

V javnem razpisu za kreditiranje okoljskih naložb občanov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 29. 7. 2005,
Ob-21148/05 se v 5. točki v drugem odstavku popravi naslov sklada in pravilno glasi:
Tivolska cesta 30.
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana

Naziv projekta

Ob-21777/05
Ministrstvo za okolje in prostor, objavrezultate razpisa
sklenjene pogodbe o donacijah
v mesecu juliju 2005
Finančni vir: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003
SI.2003/004 – 939 – 01 / Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni
razvoj
1. Pogodbe sklenjene po razpisu št.
SI2003/004-939-01, objavljenem v Ur. l. RS,
dne 11. 3. 2005

Lokacija projekta
(statistična
Trajanje projekta
regija)

Znesek
donacije
(EUR)

% celotne vrednosti
projekta

Center za kartograﬁjo favne in ﬂore
Antoličičeva 1
2204 Miklavž na Dravskem polju

Zasnova conacij
izbranih Natura 2000
območij

Podravska,
Savinjska,
Pomurska,
Gorenjska

14 mesecev

267.363,90

90,00%

Občina Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

Gorenjska,
Karavanke Natura 2000 Avstrijska
Koroška

14 mesecev

371.297,75

89,87%

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

Krajinski park Boč

Savinjska

12 mesecev

199.214,00

89,27%

Občina Črna na Koroškem
Center 101
2393 Črna na Koroškem

Krajinski park Topla

Koroška,
Avstrijska
Koroška

14 mesecev

154.432,46

83,65%

Triglavski narodni park
Ljubljanska 27
4260 Bled

Malo info središče TNP
Bled

Gorenjska,
Zgornja
Koroška

12 mesecev

296.100,00

89,97%

Razvojna agencija Savinja, GIZ
Ulica heroja Staneta 3
3310 Žalec

Savinjska,
Ekološko Turistična
Vzhodna
obogatitev ribnika Vrbje
Štajerska

12 mesecev

269.363,05

90,00%

Občina Dobrovnik
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Bukovniško jezero –
prebujajoča se lepotica

Pomurska

14 mesecev

266.517,00

90,00%

Mestna občina Ptuj
Mestni trg 1
2250 Ptuj

Upravljanje z ribniki
Podvinci in Velovlek

Podravska

12 mesecev

73.430,42

90,00%

Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad

Živeti z Naturo 2000 na
Goričkem

Pomurska

12 mesecev

114.110,95

90,00%

Mariborska razvojna agencija
Glavni trg 17
2000 Maribor

Trajnostno upravljanje
območja reke Drave

Podravska,
Avstrijska
Štajerska

12 mesecev

232.263,12

88,83%

Razvojni center občin: Lendava,
Črenšovci, Kobilje, Odranci in
Turnišče
Glavna ulica 54
9920 Lendava

Vzpostavitev
mehanizmov varstva
biodiverzitete
Prekmurja

Prekmurska

14 mesecev

246.447,35

88,16%

Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-21844/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05) in na podlagi ratiﬁkacije Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenega kraljevstva Velike Britanije in
Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Uradni list RS,
št. 33/94, MP št. 7/94), Javna agencija za

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje projektov v okviru
programa »Partnerships in Science« v
obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:

I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov,
II. Znanost in družba – projekti namenjeni razvijanju dialoga med znanstveniki in
širšo javnostjo,
III. Znanost in izobraževanje – projekti,
namenjeni širjenju poučevanja znanosti v
izobraževalnem sistemu.
I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov
a) Projekte bosta soﬁnancirali Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
blike Slovenije in British Council po naslednjem principu: British Council bo britanskemu partnerju oziroma njegovi instituciji kril mednarodne potne stroške v višini
300 GBP (polet iz Londona) oziroma 350
GBP (od drugod iz Velike Britanije) za potovanje v Slovenijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
bo krila stroške nastanitve in dnevnice ob
obisku britanskega partnerja v Sloveniji.
British Council bo slovenskemu partnerju
ali njegovi instituciji zagotovil sredstva v
višini 300 GBP za kritje stroškov namestitve in dnevnic ob njegovem obisku v Veliki
Britaniji, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije pa bo krila
mednarodne potne stroške slovenskemu
raziskovalcu za pot v Veliko Britanijo.
b) Letno se za vsak projekt predvideva
soﬁnanciranje enega 7-dnevnega obiska v
vsako smer.
c) Področja, na katera naj se nanašajo
predlogi projektov, so:
– Podnebne spremembe in obnovljivi
viri energije,
– Okoljske tehnologije (upravljanje in
varstvo okolja, skrb za vodno bogastvo,
raziskovanje in genetika/genetsko spremenjeni organizmi, ekološko kmetovanje,
po možnosti v sodelovanju z nevladnimi
organizacijami,
– Medicina in medicinska tehnologija,
– Prenos tehnologije, vključno s proizvodnimi tehnologijami, biotehnologija, gozdarstvo in kmetijstvo (prednost bodo imeli
projekti, kjer partner v projektu prihaja iz
zasebnega sektorja),
– Informacijska tehnologija, vključno z izvedbo in razvojem e-poslovanja in
e-uprave.
d) Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo mlajše raziskovalce na začetku kariere oziroma mednarodnega sodelovanja,
projekti z možnostjo nadaljnjega EU soﬁnanciranja v okviru znanstvenih programov
EU, in projekti, kjer se na novo vzpostavljajo povezave med slovenskimi in britanskimi
institucijami.
e) Projekti niso namenjeni za doktorski
študij.
f) Zaželeno je, da predlogi projektov
vključujejo tudi predloge za javno predstavitev in predstavitev ciljev ter dosežkov
projekta v sredstvih javnega obveščanja,
npr. v prilogah dnevnega tiska namenjenih
znanosti in v strokovnih glasilih posameznih znanstveno-raziskovalnih institucij.
II. Znanost in družba – projekti, namenjeni razvijanju dialogu med znanstveniki
in širšo javnostjo
a) Cilj projektov je pospešiti odprtost,
učinkovitost in transparentnost dialoga
med znanstveniki in širšo slovensko javnostjo na podlagi britanskih izkušenj pri
podobnih programih.
b) Predlogi lahko vključujejo sredstva
javnega obveščanja (televizijo, časopise,
revije, elektronska sredstva obveščanja)
ter organizacijo delavnic in seminarjev.
c) Predlogi oziroma izbrane teme se
lahko nanašajo na vsa področja znanosti.
d) Prijavitelji so lahko posamezniki,
organizacije v zasebnem in javnem sektorju in nevladne organizacije.
e) V predlaganem programu ni nujno
vključevanje izmenjav obiskov raziskovalcev.
f) Zaželeno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na Javni

agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in British Council ter morajo
vsebovati tudi razčlenitev stroškov. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala
na končni izbor projekta.
g) Glede ﬁnanciranja projektov se bo
odločalo od primera do primera, vendar ﬁnanciranje ne bo presegalo 1.300 GBP oziroma protivrednosti v slovenskih tolarjih.
III. Znanost in izobraževanje – projekti
namenjeni širjenju poučevanja znanosti v
izobraževalnem sistemu
a) Cilj projektov je izboljšanje poučevanja in učenja znanosti znotraj izobraževalnega sistema na vseh ravneh šolanja
– vključno z izobraževalnimi programi vseživljenjskega učenja.
b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in javnem
sektorju. Prednost bodo imeli projekti:
– ki vključujejo zunanje preverjanje poučevanja,
– ki razvijajo neodvisno izmenjavo študentov (vključno s pripravami za programe
študentskih izmenjav EU),
– ki razvijajo ustanavljanje skupnih programov za diplomski študij in podobno.
c) Ni potrebno, da predlagani program
vključuje izmenjave obiskov raziskovalcev.
d) Zaželeno je, da prijavitelji predloge
predhodno predstavijo na British Council
in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in predložijo razčlenitev stroškov. Predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na končni izbor projekta.
e) Glede ﬁnanciranja projektov se bo
odločalo od primera do primera, vendar ﬁnanciranje ne bo presegalo 1.300 GBP oziroma protivrednosti v slovenskih tolarjih.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Predloge projektov je potrebno prijaviti
na prijavnih obrazcih British Council-a v
angleškem in slovenskem jeziku. Podpis
slovenskega partnerja mora biti opremljen
z žigom institucije.
Predloge projektov pod točko I. »Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov« prijavljajo
lahko raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti ter izvajajo s strani
agencije ﬁnancirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije ﬁnancirane oziroma soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja. V ta sklop spadajo
tudi razvojno tehnološki projekti, ki so soﬁnancirani s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije.
Možne so tudi izjeme, predvsem pri
inovativno naravnanih predlogih, ki so pripravljeni v povezavi z nevladnimi organizacijami, še posebej na področju prenosa
tehnologij in varstva okolja.
Prijavitelji so lahko raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki izvajajo
raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02).
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4. Prijavni postopek
a) Vloga za soﬁnanciranje mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu British Council-a v angleškem in slovenskem jeziku
in mora vsebovati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje), opis projekta,
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenjepisom (c.v.),
– tehnične podatke o projektu (cilj, trajanje),
– koristi za slovensko in britansko
stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in soﬁnanciranju s strani British Council,
– drugi možni viri soﬁnanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta od 1. januarja
2006 do 31. decembra 2006.
Zaželen je tudi predlog za javno predstavitev projekta (javna predavanja v raziskovalnih institucijah, intervjuji v sredstvih
javnega obveščanja: TV, radio, dnevno časopisje, predavanja v programu Café Scientiﬁque, kjer je potrebno za datume potrebno zaprositi posebej.
b) Pisni predlogi in vsa podporna dokumentacija morajo biti oddani v zapečateni
kuverti, označeni z »Ne odpiraj – Prijava za
program »Partnerships in Science« in poslani na spodnja naslova do vključno ponedeljka, 24. oktobra 2005, do 14. ure, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost, Trg OF
13, 1000 Ljubljana in British Council, Tivoli
Center, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
Opomba: elektronsko kopijo prijave je treba poslati tudi na oba spodaj navedena elektronska naslova: razpis-UK2006@arrs.si,
dora.glassford@britishcouncil.si.
c) Prijavitelj mora pisni vlogi priložiti tudi
izjavo, s katero potrjuje, da sta pisna in
elektronska prijava istovetni.
d) Odpiranje prijav bo potekalo v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na naslovu Trg OF
13, Ljubljana, dne 27. oktobra 2005.
5. Izbira predlogov
Prijave za soﬁnanciranje bo ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje Agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Pri ocenjevanju se bo upoštevalo:
– znanstvena odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– vključenost mlajših raziskovalcev,
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine,
– potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu,
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije in
Velike Britanje,
– izvedljivost projekta.
Predlog ocenjenih prijav bo obravnavala
na skupnem zasedanju slovensko-britanska komisija za znanstveno sodelovanje,
ki jih tudi izbere. Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje v okviru programa Partnerships
in Science izda upravni odbor Agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
na podlagi obligatorne izbire skupne slovensko-britanske komisije za znanstveno
sodelovanje.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
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7. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto, in sicer od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
8. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.
9. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 23. decembra 2005.
10. Razpisna dokumentacija bo po
objavi tega javnega razpisa objavljena
tudi na spletnih straneh Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(http://www.arrs.gov.s
//
//www.arrs.gov.s
i) in na spletnih straneh
British Council (http://www.britishcouncil.si
//
//www.britishcouncil.si
/),
interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v enoti za mednarodno sodelovanje,
Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta:
petja.stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-21764/05
Institut »Jožef Stefan«, ki ga zastopa
direktor prof. dr. Jadran Lenarčič, na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in
ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št.
12/05, 49/05) objavlja
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri
znanih mentorjih v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je ﬁnanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednji izbrani
znani mentorici, vedi in področju:
– Fizika – prof. dr. Svjetlana Fajfer.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– 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; če mladi raziskovalec še nima
diplome in je v zadnjem letniku študija oziroma je absolvent in ima opravljenih najmanj
80% vseh izpitov (vključno z vajami), mora
pred sklenitvijo pogodbe oziroma najkasneje do 15. 9. 2005 diplomirati in doseči povprečno oceno izpitov in vaj najmanj 8,00;
– 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.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost mladega raziskovalca.
Mladi raziskovalci, ki so že bili ﬁnancirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
3. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi (tj. dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo
o zagovoru magisterija; če kandidat še nima
diplome oziroma magisterija, mora predložiti
izjavo, da bo diplomiral oziroma magistriral
do vključno 15. 9. 2005);
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. uradno potrjen seznam
vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega
je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), in da
je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na
dodiplomskem študiju;
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na
podiplomskem študiju, če je kandidat že
vpisan;
– dokazila o ev. prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih
člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 12. 8. 2005 na naslov:
Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000
Ljubljana, z oznako »javni razpis za mlade
raziskovalce«.
Nepravočasno in nepravilno označene
prijave ter prijave, ki ne bodo izpolnjevale
razpisnih pogojev, bodo vrnjene kandidatom.
Izbor mladega raziskovalca izmed prijavljenih kandidatov na javni razpis Instituta
»Jožef Stefan«, opravi Institut »Jožef Stefan« v soglasju z izbrano mentorico. Mentorica preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno oceni glede na postavljena
merila za ocenjevanje.
Institut »Jožef Stefan« bo sklenil delovno
razmerje z izbranim mladim raziskovalcem
za določen čas usposabljanja za pridobitev
doktorata znanosti, in sicer do največ štiri
leta in šest mesecev.
Kandidati bodo o izidu izbora mladega
raziskovalca predvidoma obveščeni v 25
dneh od zaključka razpisa.
4. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti pri Minki
Ferﬁla, tel. 01/477-35-55.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 2100
Ob-21767/05
Na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 12/05 in 49/05) objavljamo
dodatni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce
(MR) pri izbranih mentorjih na
naslednjih raziskovalnih področjih:
1. Kemija (Marjana Novič),
2. Računalniško intenzivne metode in
aplikacije (Franci Merzel),
3. Biotehnologija (Matic Legiša).
Skladno z 18. in 19. členom Pravilnika
mora kandidat za mladega raziskovalca izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je kandidat 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 kandidat brez ﬁnančne
podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že opravil študijski program za
pridobitev magisterija, je starost kandidata
lahko 30 let.
Če je kandidat izrabil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
1 otroka upošteva 1 leto – se starostna
meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost
kandidata.
Kandidati, ki so že bili ﬁnancirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo
predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne
morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija,
– že zaključen magisterij,
– vpis na podiplomski študij,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Kemijski inštitut v soglasju z izbranimi mentorji, ki bodo preverili izpolnjevanje pogojev
in podali pisno oceno glede na postavljena
merila, navedena v tem razpisu.
Delovno razmerje se bo sklepalo za določen čas (4 leta in 6 mesecev).
Nastop dela bo s pričetkom ﬁnanciranja
s strani Agencije za raziskovalno dejavnost
RS, predvidoma 1. oktobra 2005 oziroma
1. novembra 2005.
Prijave z ustreznimi dokazili sprejema
kadrovska služba Kemijskega inštituta do
vključno 19. 8. 2005 na naslov: Kemijski
inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z
oznako: MR-2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-21772/05
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za
pljučne bolezni in alergijo, 4204 Golnik, Golnik 36, objavlja
javni razpis
za 1 prosto mesto mladega raziskovalca
Kandidat/-ka, ki se bo usposabljala v raziskovalnih skupinah raziskovalne organizacije za pridobitev doktorata znanosti, mora
izpolnjevati naslednje pogoje in merila:
Pogoji:
– je državljan Republike Slovenije ali je
tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00,
– za kandidata, ki je že vpisan na podiplomski študij ali že ima zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija
ni pomembna kot pogoj za kandidiranje na
razpisu,
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva 1977),
– za kandidata, ki je brez ﬁnančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za
znanost, že opravil študijski program za pridobitev magisterija, je starostna meja 30 let
(upošteva se letnica rojstva 1975).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Merila:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju,
– zaključen magisterij,
– vpis na podiplomski študij,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki, kjer se upošteva
avtorstvo ali soavtorstvo znanstvenih člankov,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Prijave s podpisanim prijavnim obrazcem
in z dokazili o izpolnjevanju meril in pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Golnik
36, 4204 Golnik, s pripisom »Javni razpis
za prosto mesto mladega raziskovalca – Ne
odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim
naslovom pošiljatelja.
Dodatne informacije in potrebni obrazci
so objavljene na spletni strani www.klinika-golnik.si/.
Bolnišnica Golnik
Št. 72/006/05

Ob-21771/05

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca
za pripravljalna dela – LOT A1 za HE
Blanca
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
– izkop gradbene jame,
– izdelava obodne stene gradbene jame
s priključnima nasipoma,
– zavarovanje levega brega reke Save,
– pralna ploščad,
– razširitev magistralne ceste,
– gradbiščna ograja.
3. Rok za dokončanje del: 30. 5. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-92.
Kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl.
ekon., elektronski naslov: vili.vindis@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04302-0001020424
pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
A1 – HE Blanca«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899, do 31. 8. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 9. 2005 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2005 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: vsi ponudniki bodo morali ob predaji ponudb predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% skupne neto ponudbene cene.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
Usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednja
merila:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja; njihovega poslovanja ne vodi
izredna uprava; proti njim ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima svoj sedež;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. ima stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. v zadnjih sedmih letih izvedli vsaj dva
zahtevna objekta inženirskih gradenj ki so
primerljiva z objekti ki so predmet razpisa: hidroelektrarne ali gradbene jame HE,
mostovi, betonske pregrade za zadrževanje
vod, objekte z globokim temeljenjem, oziroma druge zahtevne inženirske objekte, posamične vrednosti vsaj 500,000.000 SIT;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom, in
sicer:
a) za odgovornega vodjo del ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del
za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po
vrednosti in vsebini podobnih projektov
b) in drugim izkušenim strokovnim kadrom;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. za
skupni podvig
Ob-21765/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o naročanju blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 2/04) Telekom Slovenije, d.d. objavlja
javni razpis
za oddajo naročila po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Telekom Slovenije,
d.d. Cigaletova 15, Ljubljana.
3. Opis naročila: dobava opreme in izvedba storitev za Kontaktni center Telekoma
Slovenije, d.d.
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4. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po podpisu
pogodbe.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Telekom Slovenije, d.d., Sektor za investicije, tajništvo, Cigaletova 10, Ljubljana,
soba 210 in dodatne informacije pri Petru
Kokošinku, tel. 01/234-15-73.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 8. 2005 do
19. 8. 2005, od 8. do 12. ure, vsak delovni dan.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TTR 029220013902132 pri NLB.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2005.
b) Sestanek s ponudniki: sestanek, kjer
bodo potencialni ponudniki dobili dodatne
informacije za pripravo ponudbe bo predvidoma 18. 8. 2005 na Telekomu Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2005, ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
10. Navedba ﬁnančnih zavarovanj:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ostali pogoji
ﬁnančnih zavarovanj razvidni iz razpisne
dokumentacije.
11. Pogoji ﬁnanciranja in plačila: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 7. 2005
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2005
Ob-21798/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02), Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2005 (Uradni vestnik MOV, št. 20a/2004),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 108/04)
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev sredstev
za razvoj malega gospodarstva na območju Mestne občine Velenje v letu 2005. Soﬁnancirali se bodo upravičeni stroški malih
podjetij in samostojnih podjetnikov za naslednje namene:
– pridobivanja standardov kakovosti,
– svetovanje, usposabljanje in razširjanje znanja,
– promocije izdelkov in storitev.
2. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki:
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– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje,
– izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR
ali bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR),
je neodvisno podjetje,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija,
– niso za isti namen soﬁnancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna.
3. Upravičeni stroški in višina soﬁnanciranja
Upravičeni stroški soﬁnanciranja so:
a) za pridobivanje standardov kakovosti:
do 15% oziroma največ 100.000 SIT stroškov storitev zunanjih svetovalcev pri projektih pridobitve certiﬁkata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO 14000, EN
45000 in oznake CE ter druge mednarodno
priznane sisteme kakovosti. V enaki višini
se subvencionirajo tudi stroški, ki so nastali
v postopku recertiﬁkacije;
b) za svetovanje: do 50% oziroma največ 100.000 SIT stroškov svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije
in tehnološkega razvoja. Stroške prijavitelj
dokazuje s kopijo (fakture) računa, na kateri je jasen opis svetovanja. Svetovalne
storitve ne smejo imeti stalnega ali periodičnega značaja. Ne smejo biti povezane
z običajnimi oziroma tekočimi stroški podjetja:
– usposabljanje in razširjanje znanja:
do 45% stroškov posebnega izobraževanja zaposlenih, z namenom pridobitve teoretičnega in praktičnega znanja oziroma
največ do 100.000 SIT stroškov inštruktorjev, potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se
usposabljajo, ostali tekoči stroški, stroški
svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, stroški udeležencev usposabljanja. V prijavi projekta in poročilu morajo
prijavitelji pokazati, zakaj potrebujejo določena znanja;
c) za promocijske aktivnosti: do 50%
upravičenih stroškov najetja, postavitve
in delovanja stojnice oziroma največ do
100.000 SIT pri prvi udeležbi na sejmih in
razstavah ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih.
Zgornje višine intenzivnosti državnih pomoči ne smejo biti presežene, ne glede na
to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
4. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 2,685.000
SIT. Sredstva se dodelijo kot nepovratna
sredstva skladno s pravili o dodeljevanju
državnih pomoči »de minimis«, ki določa,
da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju
izvoza in ne presega 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema pomoči,
ne glede na obliko in namen pomoči.
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Sredstva bremenijo proračun Mestne
občine Velenje za leto 2005, proračunsko
postavko 15. razvoj malega gospodarstva,
15.2.3. subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom. Višina subvencije posamezniku se določi glede na število vlog.
Obdobje, za katerega so namenjena
razpisana sredstva je proračunsko leto
2005. Mestna občina Velenje bo soﬁnancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1.
2005 do vključno 15. 11. 2005.
5. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vloge s predpisano dokumentacijo je do vključno 20. 10. 2005,
velja poštni žig do vključno 19. 10. 2005
ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine
Velenje, do 20. 10. 2005 do 14. ure. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj
– razpis za dodelitev sredstev za razvoj
mg« in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlogi je potrebno priložiti: poročilo in dokazila o izvedenem projektu ter
dokazila o plačanih računih.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
bodo pomanjkljivo izpolnjene, komisija ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
6. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla 21. 10.
2005. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih
razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh
od zaključka razpisa. O dodelitvi sredstev
odloči direktorica občinske uprave s sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo za
preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa, na naslov Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča
župan.
7. Sklenitev pogodbe
Medsebojne obveznosti med Mestno
občini Velenje in prejemnikom sredstev se
bodo uredile s pogodbo.
Namensko porabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik
sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Velenje na
naslovu: http://www.velenj.si (razpisi), ali
pa jo interesenti lahko dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje, Titov trg
1, Velenje, v glavni pisarni (soba št. 10).
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan v Uradu za gospodarstvo in
ﬁnance MO Velenje, na tel. 03/89-61-682
(Metka Špindler).
Mestna občina Velenje

Javne dražbe
Ob-21962/05
Popravek
Pri objavi javne dražbe za prodajo nepremičnin, objavljene v Ur. l. RS, št. 71-72,
str. 5810, z dne 29. 7. 2005, Ob-21147/05,
se pod točko 6, čas javne dražbe za nepremičnino pod točko a) ustrezno popravi z dne
24. 8. 2004 ob 11. uri na dne 24. 8. 2005 ob
11. uri. Javna dražba za prodajo dvosobnega stanovanja št. 7 v III. nadstropju poslovno stanovanjske hiše Trg 32a, Prevalje, pod
točko b) se prekliče.
Občina Prevalje
Št. 161/05

Ob-21779/05

Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega
odreda 4, 8281 Senovo, po pooblastilu RTH
Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, objavlja
javno dražbo
za prodajo gobarne Reštanj
I. Predmet javne dražbe je: gradbeni objekt – gobarna brez zemljišča z dvema rovoma v izmeri 703 m2 na Reštanju. Izklicna
cena je 2,800.000 SIT, brez 20% DDV. Gobarna je zasedena z najemnikom s predkupno pravico.
Javna dražba bo v ponedeljek, dne
22. avgusta 2005 ob 11. uri, v prostorih
družbe Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, Senovo.
Najmanjši znesek za višanje cene je
100.000 SIT.
II. Plačilni pogoji: kupnina je plačljiva s
sklenitvijo pogodbe o ﬁnančnem lizingu.
III. Pogoji:
1. Državljanstvo Republike Slovenije za
ﬁzične osebe oziroma registracija pravne
osebe v Republiki Sloveniji. Zakoniti zastopnik pravne osebe mora na javni dražbi
predložiti izpisek iz sodnega registra, njegov
pooblaščenec pa še overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi.
2. Vplačilo varščine v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun RTH
Rudnik
Trbovlje-Hrastnik
d.o.o.,
št.
26330-0011210706, z oznako »Varščina za
javno dražbo«, in sicer vsaj dva dni pred pričetkom dražbe.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost pristopiti
k dražbi.
1. Če je ponudnik samo eden, je predmet
javne dražbe prodan za izklicno ceno.
2. Izbran ponudnik je tisti, ki ponudi višjo
ceno.
3. Če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo isto ceno in je med njimi predkupni
upravičenec, je predmet javne dražbe prodan predkupnemu upravičencu.
4. Če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo višjo ceno in med njimi ni predkupnega upravičenca, predmet javne dražbe ni
prodan, če eden ne viša svoje ponudbe.
5. Če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno predmeta javne dražbe po navedenih pogojih.
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Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za nakup posameznega predmeta javne
dražbe najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakorkoli
drugače razveljaviti.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu pa
vrne brez obresti, najpozneje v 8 dneh po
javni dražbi oziroma obvestilu dražitelja o
številki osebnega oziroma transakcijskega
računa.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora
skleniti prodajno pogodbo v 8 dneh po
dražbi. Vplačana varščina se šteje v kupnino. Če udeleženec, ki uspe na dražbi,
ne sklene prodajne pogodbe oziroma se
ne odzove na podpis prodajne pogodbe v
osmih dneh, si prodajalec pridrži vplačano
varščino kot skesnino.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in izpolnitvi drugih obveznosti kupca. 20%
DDV in druge stroške plača kupec.
Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so
dolžni pooblaščencu takoj po zaključku
dražbe predložiti številko osebnega računa
za ﬁzične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na katerega se vrne vplačana varščina.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in ogledom predmeta javne dražbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu pooblaščenca Rudar Senovo d.o.o.,
Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo
ali po tel. 07/48-81-940, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Rudar Senovo d.o.o.
Ob-21784/05
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in
88/02) ter sklepov Občinskega sveta občine Laško št.: 36101-08/2003-16-03 in
36101-12/2003-16-03 z dne 18. 2. 2004
ter št.: 36001-30/2005-16-03 z dne 25. 5.
2005, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-700 in faks
03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena zanju: predmet prodaje sta nepremičnini, ki ju v naravi predstavljata:
– pisarna, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Kidričeva ulica 2, v Laškem,
v izmeri 17,51 m2, parc. št. 402, k.o. Laško.
Izklicna cena zanjo znaša 2,611.363,14
SIT;
– starejši stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem na naslovu Velike Grahovše 30,
Laško, parc. št. 516/4, 526/3 in 516/5, k.o.
Trobni dol. Izklicna cena znaša 6,845.000
SIT.
Obe nepremičnini sta prazni, izklicni
ceni zanju pa ne vključujeta davka. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno
– kupljeno«.
III. Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.

IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnino iz prve alinee tč. II
kupec poravna na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192, za nepremičnino iz
druge alinee pa na TRR Občine Laško št.:
01257-0100003220, za obe v osmih dneh
od dneva sklenitve prodajnih pogodb oziroma izstavitve računov v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina obeh pravnih poslov. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov postopka in overitvi
pogodbe se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 31. avgusta 2005, v sejni sobi Občine
Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom
ob 8.30.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– ﬁzične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko,
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
VIII. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
nepremičnine za katero dražijo. Kavcijo za
prvo nepremičnino nakažejo na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
in pri tem navedejo sklic 2000, oziroma za
drugo nepremičnino na TRR Občine Laško,
pri tem pa navedejo sklic 002340001. Oba
računa sta odprta pri UJP Žalec.
Udeležencem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe.
Kupcu se kavcija vračuna v kupnino. V
primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe
ali plačal kupnine, organizator javne dražbe
obdrži kavcijo.
IX. Ostali pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
Dražbo vodi predsednik komisije za prodajo premoženja in je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za
posamezno nepremičnino. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne spore reši voditelj dražbe.
Komisija lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobi-
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jo na tel. 03/73-38-700 in 03/73-38-712. Po
predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled
nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.
Občina Laško

Razpisi delovnih
mest
Št. 108-1/89-1
Ob-21666/05
Center za socialno delo Mozirje razpisuje
prosta dela in naloge
direktorja/ice Centra za socialno delo
Mozirje.
Razpisni pogoji
Za direktorja/ico Centra za socialno delo
Mozirje je po določilih statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu lahko imenovan/a
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
posebne pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom ZSV
ter 5 let delovnih izkušenj ali
– končana višja strokovna izobrazba iz
69. člena ZSV ter 20 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopija diplome,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba ter s tem dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj.
Pričetek dela je dne 28. 11. 2005. Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo
5 let.
Kandidat/ka vlogo s priloženimi dokazili
pošlje v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Center za socialno delo Mozirje, Na
trgu 20, 3330 Mozirje, z oznako: »za razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po objavi razpisa.
Center za socialno delo Mozirje
Ob-21731/05
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke
Sonje Kralj iz Slovenj Gradca razpisuje eno
prosto mesto
notarskega kandidata pri notarki Sonji
Kralj v Slovenj Gradcu.
Za notarskega kandidata je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da je
državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostriﬁcirano v tujini pridobljeno diplomo pravne
fakultete, da je opravil pravniški državni izpit
in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
se bo sklenilo za nedoločen čas, s poskusno
dobo 6 mesecev.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
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o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-21732/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih, Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
raziskovalec (eno delovno mesto),
– ki se lahko opravlja v nazivih raziskovalec III, raziskovalec II in raziskovalec I,
– uradnik bo opravljal naloge v nazivu
raziskovalec III.
Delovno področje:
– sodelovanje pri postopkih v zadevah
dostopa do informacij javnega značaja,
– samostojno pripravljanje zahtevnih
gradiv, informacij in poročil.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Ofﬁce, Lotus Notes in
spletno komuniciranje,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– višja raven znanja enega od svetovnih
jezikov (angleški jezik, nemški jezik, francoski jezik…).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj.
Dodatna merila za zasedbo delovnega
mesta:
– poznavanje področja dostopa do informacij javnega značaja,
– poznavanje temeljev upravnega prava,
– poznavanje zakonodaje in postopkov
sprejemanja aktov v RS,
– poznavanje evropskih institucij in postopkih sprejemanja aktov v njih.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Potrdilo 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
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v naziv. V izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene
pravočasno z vsemi potrebnimi dokazili.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom v trajanju šestih mesecev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja, ki je sedaj na Kržičevi 9,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana
v roku 8 dni od dneva te objave z oznako
»javni natečaj za raziskovalca«. Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja
si pridržuje pravico do ne izbire prijavljenih
kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki se
bo vročila izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep
o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/280-77-06 pri Sonji Bien.
Pooblaščenec za dostop
do informacij javnega značaja
Ob-21733/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih, Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto
svetovalec (eno delovno mesto),
– ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I,
– uradnik bo opravljal naloge v nazivu
svetovalec III.
Delovno področje:
– sodelovanje in vodenje pritožbenega
postopka v zadevah dostopa do informacij
javnega značaja,
– samostojno pripravljanje najzahtevnejših gradiv, informacij in poročil.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Ofﬁce, Lotus Notes in
spletno komuniciranje,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– višja raven znanja enega od svetovnih
jezikov (angleški jezik, nemški jezik, francoski jezik…).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit.
Dodatna merila za zasedbo delovnega
mesta:
– znanje s področja dostopa do informacij javnega značaja,
– znanje s področja civilnega in upravnega prava,
– poznavanje zakonodaje in postopkov
sprejemanja aktov v RS,
– znanje o evropskih institucijah in postopkih sprejemanja aktov v njih.

K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Potrdilo 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 izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene
pravočasno z vsemi potrebnimi dokazili.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom v trajanju šestih mesecev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja, ki je sedaj na Kržičevi 9,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana
v roku 8 dni od dneva te objave z oznako
»javni natečaj za svetovalca«.
Pooblaščenec za dostop do informacij
javnega značaja si pridržuje pravico do ne
izbire prijavljenih kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki se
bo vročila izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep
o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/280-77-06 pri Sonji Bien.
Pooblaščenec za dostop
do informacij javnega značaja
Št. 122-31/2005
Ob-21734/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo in 62/05) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
– št. 2229 – višji svetovalec (m/ž) – (za
opravljanje zahtevnejših nalog na področju
razvoja šolstva) v Uradu za razvoj šolstva,
št. 122-31/2005.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta, so:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, humanistične ali pedagoške
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, če ima
kandidat visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj,
če ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem.
Drugi posebni pogoji in znanja:
– državni izpit iz javne uprave;
– višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike delovnega
področja, odprtih dilem in konceptualnih
vprašanj s področja dela Urada za razvoj
šolstva.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo 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 ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno);
– potrdilo oziroma dokazilo o višji ravni
znanja angleškega ali nemškega jezika.
Višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika se izkazuje: z ustreznim certiﬁkatom; z dokazilom, da se je kandidat šolal
v omenjenih tujih jezikih; ali da je pridobil
izobrazbo v državi v kateri je angleščina ali
nemščina materni jezik; ali z dokazilom, da
je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem ali
nemškem jeziku.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministr-

stva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek
za kadrovske zadeve (z označbo »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. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Če je prijava poslana 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.
V besedilu javnega natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
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. 181-00-10/2005-1
Ob-21736/05
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 Direktoratu za logistiko:
namestnik generalnega direktorja
(m/ž).
Delovno mesto namestnik generalnega
direktorja 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”,
– znanje vodenja in upravljanja v javni
upravi.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje usmerjanja dela v direktoratu,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja direktorata skladno s pooblastili ministra,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v direktoratu,
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– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– nadomeščanje generalnega direktorja,
– opravljanje razvojnih nalog.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Ministrstva za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 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. 2021/05/8485
Ob-21741/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta:
1. Diplomat 3. ranga – naziv III. sekretar – 2 delovni mesti
z univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Od kandidatov pričakujemo:
– najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
s področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov; od
tega en jezik izmed jezikov EU ali/oziroma
uradnih jezikov OZN;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
dobrim poznavanjem delovno pravnega in
kadrovskega področja.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim
delom.
2. Diplomat 3. ranga – naziv III. sekretar – 2 delovni mesti
z univerzitetno izobrazbo.
Od kandidatov pričakujemo:
– najmanj univerzitetno izobrazbo;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
s področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov; od
tega en jezik izmed jezikov EU ali/oziroma
uradnih jezikov OZN;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim
delom.
3. Diplomat 1. ranga – delo se opravlja v nazivih minister svetovalec, pooblaščeni minister – 1 delovno mesto
z univerzitetno izobrazbo.
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Od kandidatov pričakujemo:
– najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj s področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov; od
tega en jezik izmed jezikov EU ali/oziroma
uradnih jezikov OZN;
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim
delom.
Za navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana,
kandidati/ke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega
jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku 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. Za vsa delovna mesta morajo kandidati/ke izpolnjevati pogoj aktivnega
znanja dveh tujih jezikov.
Kandidati/ke morajo poleg morebitnih
dodatnih dokazil, navedenih pri razpisanem
delovnem mestu, priložiti tudi vlogo z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na
uradni spletni strani ministrstva), dokazilo o
univerzitetni izobrazbi ter dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kot
dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika
bo ministrstvo upoštevalo ustrezna dokazilo Državnega izpitnega centra, Filozofske
fakultete v Ljubljani, ustrezni (višji) nivo znanja, preverjenega pri priznanih mednarodnih
institucijah ali uspešno zaključen ciklus vsaj
6-mesečnega dodiplomskega izobraževanja
v tujini ali zaključena srednja šola oziroma
dodiplomski ali podiplomski študij v tujem
jeziku v tujini.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih
za zasedbo delovnega mesta: dokazilo o
državljanstvu RS, pisno izjavo kandidata, da
zoper njega ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Nepopolnih vlog brez priloženih vseh potrebnih dokazil: o izobrazbi, o aktivnem znanju dveh tujih jezikov (certiﬁkat o aktivnem
znanju kot navedeno zgoraj), izjave o nekaznovanosti, dokazila o državljanstvu, potrdila o delovnih izkušnjah (fotokopija delovne
knjižice) in življenjepisa natečajna komisija
ne bo obravnavala.
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. Izbranim kandidatom/kam bo izdana upravna
odločba, drugim pa bo vročen sklep, da niso
izbrani. Z izbranimi kandidati/kami bomo po
dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s trimesečnim poskusnim
delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-23-53.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Ob-21749/05
Kmetijska šola Grm Novo mesto, Višja
strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, objavlja razpis za
predavatelje višje strokovne šole za
program kmetijstvo,
za naslednja predmetna področja:
1. Gospodarsko poslovanje kmetijskih
obratov,
2. Kmetovanje v manj primernih pridelovalnih razmerah,
3. Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti,
4. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu.
V skladu z 92., 96., 100., 102. in 109.
členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 23/96, 22/00, 64/01 in 115/03) in
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj podeljen kandidatu, ki izpolnjuje
pogoje glede:
– izobrazbe (Uradni list RS, št. 48/00
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Kmetijstvo),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10
dneh po objavi na naslov: Kmetijska šola
Grm Novo mesto, Višja strokovna šola,
Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom
»Za razpis«.
Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Višja strokovna šola
Ob-21759/05
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS,
št. 86/02 in 130/03) in 17. člena Poslovnika
Sveta Kosovelovega doma Sežana Svet
zavoda, Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa, razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja javnega zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje
ter sledeče pogoje:
– višja oziroma visoka izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih;
– strokovno poznavanje področja dela
javnega zavoda;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora predložiti program dela v
javnem zavodu ter razvojne usmeritve javnega zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 10. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ustanovitelja
zavoda Občine Sežana k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah
ter kratkim življenjepisom naj kandidati

pošljejo najpozneje v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Kosovelov
dom Sežana – kulturni center Krasa, Kosovelova 4a p.p. 98, 6210 Sežana, z oznako
''Prijava na razpis direktorja''.
Prijavljene kandidate bodo o izbiri pisno
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Kosovelov dom Sežana
Št. 110-7030

Ob-21763/05

Za delo v izvedenskih organih Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja razpis za
izvedence-ke medicinske in nemedicinske stroke.
Za invalidsko komisijo I. stopnje pri Območni enoti Koper, Pristaniška ulica 12,
Koper:
– 2 specialista internista,
– 1 specialista medicine dela, prometa
in športa.
Za invalidsko komisijo I. stopnje pri Območni enoti Novo mesto, Novi trg 9, Novo
mesto:
– specialista ortopeda ali specialista ﬁzikalne medicine in rehabilitacije,
– diplomiranega inženirja varstva pri
delu ali drugega ustreznega strokovnjaka.
Za invalidsko komisijo I. stopnje pri Območni enoti Murska Sobota, Kocljeva 12D,
Murska Sobota:
– specialista ortopeda.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije, z najmanj štiriletnimi
delovnimi izkušnjami v specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem
razmerju ali je samozaposlen in strokovnjak
nemedicinske stroke z visoko izobrazbo, ki
je praviloma v rednem delovnem razmerju
ali samozaposlen, s štiriletnimi delovnimi in
strokovnimi izkušnjami, ki omogočajo ocenjevanje invalidnosti in drugih dejstev za
pridobitev pravic po zakonu in drugih predpisih s področja socialne varnosti in zlasti
invalidskega varstva.
Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za
štiri leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Na podlagi določil Pravilnika
o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo delo opravljal po pogodbi in praviloma v popoldanskem času,
pri območni enoti Novo mesto tudi v dopoldanskem času in na terenu.
Kandidati-kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih
izkušnjah v 8 dneh na naslov: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Pristaniška
ulica 12, 6000 Koper; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Območna enota Novo mesto, Novi trg 9,
8000 Novo mesto; Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Kocljeva 12D,
9000 Murska Sobota.
O imenovanju oziroma neimenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-21769/05
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)
Urad Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
pripravnika v Uradu Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti za čas
usposabljanja za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoj za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Poleg navedenega pogoja morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki so
določeni s predpisi s področja delovnega
prava, in pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02, 23/05):
– imeti morajo državljanstvo 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 naklepnega kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti 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 kandidat bo delo opravljal na sedežu Urada Vlade Republike Slovenije za
verske skupnosti, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Urad Vlade
Republike Slovenije za verske skupnosti,
Tržaška cesta 21, Ljubljana, in sicer v roku
30 dni od dneva te objave.
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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
30 dneh od izbire. Izbranemu kandidatu bo
izdana upravna odločba, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po
dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim
kandidatom sklenjena pogodba zaposlitvi za
določen čas trajanja pripravniške dobe (10
mesecev) s polnim delovnim časom.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/478-87-60 (Marija
Pajk Burja).
Vlada Republike Slovenije
Urad za verske skupnosti
Št. 112-23/2005/1-0023048 Ob-21773/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,

ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
podsekretar v Direktoratu za pomorstvo (šifra delovnega mesta 171).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
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:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem
ekonomske, pravne, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi 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
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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 izobrazbo prometne
smeri, z odličnim poznavanjem področja pomorstva in pristaniških dejavnosti ter s konkretnimi delovnimi izkušnjami na področju
pomorstva in pristaniških dejavnosti.
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
112-23/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 112-22/2005/1-0023048 Ob-21776/05
Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z
20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
inšpektor za cestni promet v inšpekciji za cestni promet (delovno mesto šifra
56).
Delovno mesto inšpektor je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
inšpektor III, inšpektor II ali inšpektor I. Javni
uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu inšpektor III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
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Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične, ekonomske, pravne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit za inšpektorja.
Skladno 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
letu dni po imenovanju v naziv.
Skladno z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02)
se lahko prijavijo tudi kandidati, ki še nimajo
opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, vendar morajo v tem primeru obvezno
imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, strokovni izpit za inšpektorja pa
opraviti najkasneje v enem letu od dneva
imenovanja za inšpektorja.
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 za inšpektorja oziroma potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi 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, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo upravne smeri, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi ter s poznavanjem dela inšpekcijskih
služb.
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 bo opravljalo na sedežu
Prometnega inšpektorata RS, Tržaška cesta
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19/a, 1000 Ljubljana in na območju Republike Slovenije.
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 PIRS, ne odpiraj – sklic na številko
112-22/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 1/05-527
Ob-21780/05
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8,
3240 Šmarje pri Jelšah, 34. člena Zakon o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92
– odločba US, 66/93 – odločba US, 8/96,
36/00) objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice Doma upokojencev
Šmarje pri Jelšah.
Za direktorja/ico doma je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 69. členu in 57. členu
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 41/99, 26/01 in
6/02) in v skladu s 15. in 16. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 2/04).
Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varstvo po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom
sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma.
Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s
kratkim življenjepisom kandidati pošljejo v
roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na
naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, z
oznako: »za razpis za direktorja/ice«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Št. 511-07/2005
Ob-21792/05
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
62/05), generalna direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni urad Novo
mesto.

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, Območni urad Novo mesto,
Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
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. 110-36/2005
Ob-21794/05
Upravna enota Domžale, Domžale, Ljubljanska 69, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
referent/ka v glavni pisarni.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
referent III, referent II ali referent I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja strokovna izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– sprejemanje vlog strank v vložišču,
– sprejemanje vplačil v zvezi z upravnimi
postopki strank,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdili iz enostavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje postopkov v zvezi z upravno
statistiko,
– vročanje pošiljk.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja glavne pisarne.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti na tel. 721-62-29,
pri Vesni Gerič.
Upravna enota Domžale
Št. 326/05
Ob-21797/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija (Uradni
list RS, št. 8/04) minister za kulturo objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Narodna galerija.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene od strok s
področja dela zavoda,
– poznavanje področja dela zavoda,

– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu,
– 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 večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom
o opravljanem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
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 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– direktor Narodne galerije« v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Morebitne informacije: ga. Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-21828/05
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. učitelja podaljšanega bivanja za
določen čas s polovičnim delovnim časom,
2. učitelja za razredni pouk za določen
čas s polnim delovnim časom,
3. pomočnica vzgojiteljice za določen
čas s polnim delovnim časom.
Pod 1 in 2 je potrebna visoka izobrazba
ustrezne smeri in strokovni izpit. Pod 3 je
potrebna srednja izobrazba ustrezne smeri
in strokovni izpit.
Nastop dela je 1. 9. 2005.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana,
Alojza Rabiča 7, Mojstrana, v roku osmih
dni od objave.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Št. 332/05
Ob-21848/05
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 in spremembe)
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Službi Vlade RS za evropske
zadeve.
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I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo, smer diplomirani/a upravni/a
organizator/ka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z znanjem nemškega jezika;
– z znanjem francoskega jezika;
– z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi;
– z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo »Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik/ca v Službi Vlade RS za evropske
zadeve«.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Ob-21886/05
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-94-00, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto na položaju
v ﬁnančno-računovodskem oddelku:
vodja oddelka, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
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Opis del in nalog:
– vodenje in koordiniranje dela v oddel-

– vodenje in izdelava ﬁnančno analitične
dokumentacije,
– spremljanje zakonodaje s ﬁnančno računovodskega področja in obveščanje notranjih organizacijskih enot o spremembah
ter sodelovanje pri pripravi navodil,
– izdaja internih navodil za delo oddelka
ter sodelovanje pri izdelavi vseh navodil v
zvezi s ﬁnančnim in računovodskim poslovanjem,
– spremljanje in sodelovanje pri spremembah programske opreme (koordinator
MFERAC),
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev,
– priprava predloga ﬁnančnega načrta.
Zahtevani pogoji in znanja (poleg splošnih
pogojev):
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– UNIV ali VS izobrazba s spec. oziroma
mag. ekonomske smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o pridobljenem akademskem nazivu,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju znanja tujega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo
predložili vsa zahtevana dokazila in bodo na
podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo natečajne
pogoje. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o
izbiri se bo z izbranim kandidatom sklenila
pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p.
636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na
javni natečaj za vodjo FRO« v 15 dneh od
dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Mateja
Šoštarič na tel. 01/478-97-28.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor
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Št. 124-19/2005
Ob-21887/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – u.p.b.)
generalni direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj
za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
1. Pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Sektorju za neposredna plačila.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Pripravnik – referent za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita v Sektorju za neposredna plačila.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja strokovna izobrazba ekonomske, kmetijske ali druge ustrezne smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom pod točko 1 bo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi, za določen čas 10 mesecev, s kandidatom pod točko 2 pa za določen
čas 8 mesecev za čas trajanja pripravništva,
s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave
v Uradnem listu RS oziroma od dne objave
pri Zavodu RS za zaposlovanje Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu RS oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 111-62/05-0515
Ob-21958/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01,
59/02 in 82/04):
– 1 mesto kandidata za izvolitev za
sodnika na Mednarodnem kazenskem
sodišču v Haagu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– 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

Druge objave
Št. 020-7/2005-1
Poziv k oddaji prijav

Ob-21766/05

Nacionalni program Phare 2003,
Ekonomska in socialna kohezija,
Razvoj poslovnih con
SI 2003/004-938-18
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, zbira prijave za izvedbo pripravljalnih aktivnosti za vlaganja v infrastrukturo obstoječih in bodočih poslovnih con v
Republiki Sloveniji. Za soﬁnanciranje teh
pripravljalnih aktivnosti so predvidena tudi
donacijska sredstva Evropske skupnosti iz
programa Phare 2003.
Smernice za prijavitelje, obrazci za prijavo in ostala razpisna dokumentacija je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.gov.
si/arr/
arr .
arr/
Rok za oddajo ponudb je 26. september
2005 do 16. ure.
Ministrstvo za gospodarstvo RS, kot naročnik, si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodb o donaciji z nobenim od izbranih
prijaviteljev v primeru, da sredstva EU ne
bodo pravočasno zagotovljena.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-21850/05
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/00, 91/00 in 21/02) objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za leto 2004
z mnenjem pooblaščenega aktuarja in
posebnim revizorjevim mnenjem.
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31. 12. 2004

31. 12. 2003

Indeks
rasti

18,935.201

11,455.058

165

22.225

9.782

227

18,360.000

11,015.819

167

Zemljišča in zgradbe

0

0

/

a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

0

0

/

b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposredn. izvajanju zavaroval. dejavnosti

0

0

/

2,425.923

1,754.374

138

15,934.076

9,261.445

172

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004 v TSIT

Sredstva
A Neopredmetena dolgoročna sredstva
B Naložbe v zemljišča in zgradbe ter ﬁnančne naložbe
I

Št.

II

Finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih

III

Druge ﬁnančne naložbe

IV

Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri
cedentih

0

0

/

C Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

/

77.463

39.829

194

D Terjatve
I

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

636

0

/

II

Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

/

III

Druge terjatve

76.827

39.829

193

IV

Nevplačani vpoklicani kapital

0

0

/

45.073

47.131

96

E Razna sredstva

F

I

Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb

27.925

19.247

145

II

Denarna sredstva

17.148

3.264

525

III

Odkupljene lastne delnice

0

24.620

/

IV

Zaloge in druga sredstva

Aktivne časovne razmejitve

G Zunajbilančna evidenca

Obveznosti
A Kapital

0

0

/

430.440

342.497

126

0

50.000

/

18,935.201

11,455.058

165

777.829

763.284

102

965.000

965.000

100

I

Vpoklicani kapital

II

Kapitalske rezerve

0

0

/

III

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala

0

0

/

IV

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala

0

0

/

V

Rezerve iz dobička

0

0

/

VI

Preneseni čisti dobiček ali čista izguba prejšnjih let

-187.171

-201.716

93

VII Nerazdeljeni dobiček ali neporavnana izguba poslovnega leta
B Podrejene obveznosti
C Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

0

0

/

0

0

/

17,771.301

10,591.268

168

0

0

/

17,771.301

10,591.268

168

I

Čiste prenosne premije

II

Čiste matematične rezervacije

III

Čiste škodne rezervacije

0

0

/

IV

Čiste rezervacije za bonuse in popuste

0

0

/

V

Izravnalne rezervacije

0

0

/

VI

Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

0

0

/
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Bilanca stanja na dan 31. 12. 2004 v TSIT

31. 12. 2004

31. 12. 2003

Indeks
rasti

D Zav.-tehn. rezerv. v korist življenj. zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

0

0

/

E Rezervacije za druge nevarnosti in stroške

0

0

/

F

Obvezn.za ﬁnanč. naložbe pozav. iz naslova pozavaroval. pogodb pri cedentih

G Druge obveznosti

0

/

84.606

439

I

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

3.666

461

795

II

Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

/

III

Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom

0

0

/

IV

Obveznosti do bank

0

0

/

V

Ostale obveznosti

367.835

84.145

437

14.570

15.900

92

0

50.000

/

1,090.316

1,300.700

84

H Pasivne časovne razmejitve
I

0
371.501

Zunajbilančna evidenca

Največja vrednost skupnih naložb v posamezno ﬁnančno organizacijo znaša

Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2004 v TSIT

2004

2003

Indeks rasti

6,763.298

5,240.366

129

932.042

921.260

101

0

0

/

369.199

251.291

147

30.358

7.688

395

VI Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

7,180.034

5,669.027

127

1. Sprememba matematičnih rezervacij

7,180.034

5,669.027

127

2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

0

0

/

VII Čisti odhodki za bonuse in popuste

0

0

/

406.373

432.650

94

1. Str. stor. ﬁz. os., ki ne opravlj. dejavn. (stroški po pog. o delu, pog. o avtor. delu in v
zvezi z drugimi pravn. razm.), skupaj z dajatv., ki brem. podj.

2.784

14.659

/

2. Stroški reprezentance, reklame in sejmov

5.879

20.039

/

397.710

397.952

/

72.833

43.095

169

0

0

/

72.833

43.095

169

0

0

/

369.199

251.291

147

42.917

190.524

23

-37.174

-181.358

20

A Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
B Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II Prihodki od naložb
III Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje
IV Drugi čisti zavarovalni prihodki
V Čisti odhodki za škode

VIII Čisti obratovalni stroški

3. Ostali čisti obratovalni stroški
IX Odhodki naložb
1. Odpisi in popravki vrednosti naložb
2. Drugi odhodki naložb
X Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje
XI Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
XIII Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)
C Izkaz izida iz zdravstvenih in dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj
D Izračun čistega izida iz rednega delovanja
I Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (AX)
II Izid iz življenjskih zavarovanj (B XIII)

0

0

/

-37.174

-181.358

20
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Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2004 v TSIT
III Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C XIII)
IV Prihodki od naložb
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2004

2003

Indeks rasti

0

0

/

0

0

/

42.917

190.524

23

VI Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C
XII)

0

0

/

VII Odhodki naložb

0

0

/

1. Odpisi in popravki vrednosti naložb

0

0

/

2. Drugi odhodki naložb

0

0

/

V Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B XII)

VIII Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih zavarovanj (A II)

0

0

/

IX Drugi prihodki iz rednega delovanja

8.345

718

1.162

X Drugi odhodki za redno delovanje

1.722

703

245

0

0

/

12.365

9.181

135

I Izredni prihodki

0

0

/

II Izredni odhodki

0

0

/

III Poslovni izid zunaj rednega poslovanja

XI Davek iz dobička iz rednega delovanja
XII Čisti poslovni izid iz rednega delovanja
E Izkaz izrednega izida

0

0

/

F Davek iz dobička zunaj rednega delovanja

0

0

/

G Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah

0

0

/

12.365

9.181

135

H Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne d.d., Ljubljana ter na podlagi odločitve izvajalca, da se ves pozitivni rezultat
kritnih skladov prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj za poslovno leto 2004
nameni za povečanje rezervacij kritnih skladov, znaša:
za kritni sklad:
1. obrestna mera, izražena v odstotkih, ki
jo je Skupna d.d., Ljubljana kot izvajalec pokojninskih načrtov upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu
kritnega sklada na letnem nivoju 4,4%,
2. delež rezervacij kritnega sklada, ki še
niso pripisane zavarovancem, izražen kot
odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčeno izplačilo 1,13%;
za kritni sklad PN-SK-03:
1. obrestna mera, izražena v odstotkih, ki
jo je Skupna d.d., Ljubljana kot izvajalec pokojninskih načrtov upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu
kritnega sklada na letnem nivoju 4,4%,
2. delež rezervacij kritnega sklada, ki še
niso pripisane zavarovancem, izražen kot
odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčeno izplačilo 0,0%.
Peter Krassnig
član uprave
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Mnenje pooblaščenega aktuarja k
letnemu poročilu
Kot pooblaščeni aktuar Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, Trg republike
3, 1000 Ljubljana sem opravil aktuarski pregled stanja zavarovalno-tehničnih rezervacij
pokojninske družbe na dan 31. 12. 2004.
Pregled sem opravil v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in nasl.), Zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99 in nasl.), predpisov, izdanih na
podlagi teh dveh zakonov, v skladu z določili Slovenskih računovodskih standardov
(Uradni list RS, št. 107/01) ter v skladu s
temeljnimi aktuarskimi načeli.
Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava pokojninske družbe,
odgovornost pooblaščenega aktuarja je, da
izrazi mnenje o njih. Moja naloga je bila
predvsem preveriti, ali pokojninska družba
vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih
pogodb. Izraziti mnenje o zadostnosti višine
oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij na dan vrednotenja glede na obveznosti
pokojninske družbe, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb ali v povezavi z njimi, vključno
z vsemi povečanji zaradi udeležbe zavarovancev v dobičku v času trajanja zavarovalnih pogodb in preveriti ustreznost naložb
kritnega sklada. Za nove vrste zavarovalnih
pogodb, ki jih je pokojninska družba začela
sklepati med letom, potrditi, ali premije in
prihodki iz teh pogodb zadoščajo glede na
razumna aktuarska pričakovanja, ob upoštevanju drugih ﬁnančnih virov pokojninske
družbe, ki so na voljo v ta namen, da bo
družba lahko izpolnila svoje obveznosti iz
teh pogodb, zlasti da bo lahko oblikovala
zadostne matematične rezervacije. Moja naloga je bila tudi ugotoviti višino minimalnega kapitala pokojninske družbe za potrebe
dolgoročnih zavarovanj in vpliv predlagane
delitve dobička na višino minimalnega kapitala ter izpolnjevanje kapitalske ustreznosti
pokojninske družbe. Prepričan sem, da je
moje aktuarsko preverjanje primerna podlaga za izdajo tega mnenja.
Pokojninska družba vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti
iz naslova sklenjenih dolgoročnih pogodb.
Po mojem mnenju sta višina premij, ki jih je

pokojninska družba obračunala v obračunskem letu 2004, in višina oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij za dolgoročne obveznosti pokojninske družbe na dan
31. 12. 2004 primerni, da zagotavljata trajno
izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske
družbe iz naslova sklenjenih dolgoročnih
zavarovalnih pogodb. Za nove vrste zavarovalnih pogodb, ki jih je pokojninska družba začela sklepati v letu 2004, obračunane
premije in prihodki iz teh pogodb zadoščajo,
glede na razumna aktuarska pričakovanja,
za izpolnjevanje dolgoročnih obveznosti pokojninske družbe iz naslova teh pogodb.
Na dan 31. 12. 2004 pokojninska družba
izpolnjuje pogoje kapitalske ustreznosti.
Pavel Gojkovič
imenovani pooblaščeni aktuar
Skupne pokojninske družbe d.d.
Posebno revizorjevo poročilo
za potrebe obveščanja javnosti
Revidirali smo računovodske izkaze s
pojasnili družbe Skupna pokojninska družba
d.d. za leto končano 31. decembra 2004 v
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. V našem poročilu z dne 11. aprila 2005
smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh bistvenih
pogledih poštena predstavitev ﬁnančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d. na dan 31. decembra 2004, poslovnega
izida in ﬁnančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem
letu v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili.
Zaradi boljšega razumevanja ﬁnančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
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d.d., njenega poslovnega in ﬁnančnega izida ter gibanja kapitala v obdobju ter področja naše revizije je treba priložene povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z
računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih
izhajajo, in našim poročilom o njih.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Jože Plevnik,
pooblaščeni revizor
Ob-21735/05
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
I. Nezazidano, komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Logatec:
– parc. št. 375/320 gozd v izmeri
1038 m2,
– parc. št. 375/334 gozd v izmeri
303 m2 do 1/2,
– parc. št. 375/335 gozd v izmeri 143 m2,
vse k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 14.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
(3X35 A), kanalizacija in asfaltna cesta.
II. Nezazidano komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Logatec:
– parc. št. 375/356 gozd v izmeri
4395 m2,
– parc. št. 375/340 gozd v izmeri 273 m2,
k.o. Dol. Logatec.
Izklica cena za zemljišče (brez komunalne opreme) je 14.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
(3X35 A), kanalizacija in asfaltna cesta.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma ﬁrmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun št.
01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno po-
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šiljko s povratnico do 24. 8. 2005 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Ob-21789/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01,
72/02, 90/02 in 113/03) in sklepa Občinskega sveta občine Kuzma z dne 22. aprila
2005, objavlja Občina Kuzma
javno ponudbo
za oddajo nekdanje stražnice Kuzma v
najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
2. Predmet javne ponudbe:
– parc. št. 275, stan. stavba, 189 m2,
– parc. št. 275, dvorišče, 1125 m2,
– parc. št. 275, stavba, 15 m2,
– parc. št. 276, igrišče, 800 m2,
– parc. št. 277, park, 1125 m2, vse v k.o.
Kuzma.
3. V urejenem objektu je prizidek sušilnice za zelišča in sadje s kotlovnico na lesno
biomaso.
4. Nepremičnine se dajo v najem za obdobje v skladu z dogovorom. Izhodiščna
najemnina je 100.000 SIT mesečno oziroma
po dogovoru. Najemnik ima pravico neovirano zasedati vse nepremičnine, kot da bi bil
njihov lastnik.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne
ponudbe.
6. Pogoji za udeležbo pri najemu nepremičnin na podlagi javne ponudbe:
– ponudbo za najem nepremičnin lahko
dajo pravne in ﬁzične osebe ter samostojni
podjetniki s sedežem na območju Republike
Slovenije,
– pisna ponudba mora vsebovati: naziv
najemnika in njegov točen naslov, ponujeni
znesek najemnine in program poslovanja
(za nadaljnji dve leti),
– ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila: potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih; izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa priglasitveni list; dokazila o
pozitivnem rezultatu poslovanja za preteklo

leto oziroma, da v zadnjem letu ni imel blokiran poslovni račun,
– ponudniki mora navesti dejavnost oziroma programe, ki se bodo opravljali v objektih oziroma funkcionalnih zemljiščih in način izvajanja ponudbene dejavnosti oziroma
programa (npr. turizem, gostinstvo, pridelava in predelava zelišč, izobraževanje, itd.).
7. Postopek:
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem nekdanje stražnice«, na hrbtni
strani pa mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja,
– ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte, nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala,
o izbiri najugodnejšega ponudnika pa bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa,
– o prevzemu občinske zgradbe s pripadajočimi zemljišči bo sestavljen zapisnik.
8. Najemodajalec si pridružuje pravico,
da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe
z nobenim od ponudnikov. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe,
najemodajalec pozove k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
9. Interesenti za najem občinske zgradbe z zemljišči dobijo vse informacije na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, ali
po tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
Ob-21790/05
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 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 Republiko 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;
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.
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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 kadar koli 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 25. avgusta
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. 465-02-0004/2005
Ob-21796/05
Občina Šoštanj objavlja na podlagi 16.
člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list
občine Šoštanj, št. 10/00), sklepov Sveta
občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj,
št. 3/05 in 4/05) in na podlagi 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300,
faks 03/89-84-333.
2. Predmet prodaje je pritlični del poslovno stanovanjske zgradbe na Trgu bratov
Mravljakov 4 v Šoštanju s pripadajočim delom zemljiščem parc. št. 1039 k.o. Šoštanj.
Že pozidane površine poslovnih prostorov
je približno 350 m2, preostalega dela zemljišča, na katerem je delno še predvidena
pozidava pa ca. 650 m2. Nepremičnino predstavljata dva obstoječa poslovna prostora
– trgovska lokala v pritličnem delu poslovno
stanovanjske zgradbe, ki ju ločuje pasaža
ter prizidek ob lokalu levo od pasaže, ki je
funkcionalno povezan z osnovnim lokalom.
Poslovni prostori so potrebni prenove. Z ureditvenim načrtom Šoštanja je predvidena
celovita prenova objekta Trg bratov Mravljakov 4, s povezavo na sosednji objekt.
Kupec bo moral pri prenovi in dozidavi v celoti upoštevati veljavni prostorski izvedbeni
načrt, UN Šoštanj.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša
skupaj za oba lokala in pripadajoče zemljišče 25,086.000 SIT.
4. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo
biti v posamezni ponudbi priloženi:
a) Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in
pravne osebe iz držav EU. Zastopniki pravnih oseb se morajo na javnem odpiranju
ponudb izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek
oziroma ime pravne osebe in točen naslov,
ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne
pogoje, dokazilo o plačilu varščine, pisno
izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
b) V ponudbi mora biti naveden tudi
predlog predvidene dejavnosti oziroma namembnost obnovljenega objekta ter okvirni
rok pričetka in zaključka obnove objekta.
c) Ponujena cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji
pa le za prodajalca ugodnejši od v razpisu
določenih.
d) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu “videno – kupljeno“.
e) Možna je tudi ponudba za odkup posameznega lokala, ki predstavlja zaključeno
celoto, vendar bodo imele prednost ponudbe za odkup celotne nepremičnine.
f) Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
g) Interesenti morajo vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine,
ki jo dražijo, na podračun EZR Občine Šoštanj št. 01326-0100018560, s pripisom
»za javno zbiranje ponudb« do vključno
29. 8. 2005.
h) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in plačati kupnino v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
i) V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa vrnil v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb brez obresti.
5. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, Šoštanj, z oznako »Javno zbi-
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ranje ponudb za prodajo nepremičnin« najkasneje do 29. 8. 2005 do 15. ure.
6. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 30. 8. 2005 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Prodajalec se lahko skladno s programom prodaje odloči tudi za prodajo posameznih poslovnih prostorov, ki predstavljajo
zaključeno celoto.
9. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni
po odpiranju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in ponudil
najvišjo ceno, pri enakih ponudbah pa ponudnik, ki bo ponudil odkup in prenovo celotnega objekta.
10. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na tel. 03/89-84-300,
kontaktna oseba: Sonja Novak. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi
s predvideno prenovo objekta je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 4652-150/2003
Ob-21842/05
Mestna občina Koper na podlagi 80.f
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), Pravilnika o načinu, pogojih
in postopkih prodaje poslovnih prostorov,
stavb in drugih delov stavb (Uradne objave, št. 6/2002), sklepa Občinskega sveta
mestne občine Koper št. K4652-33/2004 z
dne 14. 4. 2005, sklepa Občinskega sveta
mestne občine Koper o spremembi sklepa
o prodaji nepremičnin št. K4652-33/2004 z
dne 12. 5. 2005, sklepa Občinskega sveta
mestne občine Koper o sprejetju programa
prodaje nepremičnega premoženja Mestne
občine Koper v letu 2005, št. K4652-4/2004,
z dne 23. 12. 2004 in dopolnitve z dne 10. 3.
2005 ter sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper št. K4652-150/2003 z dne
16. junija 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za gradnjo objektov
za centralne dejavnosti, za prodajo
zemljišč za gradnjo individualnih
objektov ter za prodajo objektov
1. Predmet prodaje so zemljišča in objekta z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. Zemljišče z dela parc. št. 1462/1 k.o.
Koper, v izmeri 17.555 m2, za izklicno ceno
677,454.759 SIT (38.590,42 SIT/m2) brez
DDV.
1.2. Zemljišče z dela parc. št. 1464/8 k.o.
Koper, v izmeri 10.257 m2, za izklicno ceno
395,821.901 SIT (38.590,42 SIT/m2) brez
DDV.
1.3. Zemljišče s parc. št. 1263 k.o. Koper,
v izmeri 77 m2, za izklicno ceno 2,151.401
SIT (27.940,28 SIT/m2) brez DDV.
1.4. Zemljišče s parc. št. 350 k.o. Vanganel, v izmeri 925 m2, za izklicno ceno
7,749.046 SIT (8.377,35 SIT/m2) brez DDV.
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1.5. Zemljišče s parc. št. 482/1 in 486
k.o. Hribi, v skupni izmeri 1.833 m2, za izklicno ceno 20,927.386 SIT (11.417,01 SIT/m2)
brez DDV.
1.6. Zemljišče s parc. št. 737/5, 737/7,
737/10, 737/11, 737/12, 737/89, 737/90,
737/91, 737/92, 737/93 in 737/94 k.o. Škoﬁje, v skupni izmeri 11.498 m2, za izklicno
ceno 108,489.933 SIT (9.435,55 SIT/m2)
brez DDV.
1.7. Manjši nedokončan poslovni prostor
v Ankaranu, Srebrničeva 13, parcelna št.
1361/1 k.o. Oltra, v izmeri 28,95 m2, za izklicno ceno 5,851.874,57 SIT.
2. Izklicne cene zemljišč in objektov so
izračunane na dan 31. 7. 2005.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec. V
ceni objekta, skladno s prvim odstavkom 7.
točke 27. člena Zakona o davku na dodano
vrednost za prenos nepremičnine, ni obveznosti plačila DDV. Kupec je dolžan plačati
2% davka na prodajo nepremičnine.
4. Zemljišča in objekt se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišči pod točko 1.1. in 1.2. se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za centralne dejavnosti (oznaka KC). Za navedeno območje
sestavine dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper določajo izdelavo
prostorskega izvedbenega akta. Na omenjenih parcelah so skladno z drugo in tretjo alineo 1. člena PUP v Občini Koper dopustne
le sanacije obstoječih objektov in posamično
utemeljeni posegi v prostor. Mestna občina
Koper bo na podlagi pobude kupca začela
postopek za sprejetje prostorskega izvedbenega akta oziroma za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega načrta
krije kupec. Celotna površina zemljišča s
parc. št. 1462/1 k.o. Koper (zemljišče pod
točko 1.3.) znaša 27.383 m2. Na severnem
delu le-te poteka lokalna cesta LK 180030
Ankaranska vpadnica – Vzhodna vpadnica
do Luke. Celotna površina zemljišča s parc.
št. 1464/8 k.o. Koper (zemljišče pod točko
1.4.) znaša 10.434 m2. Ob zahodnem delu
le-te poteka Kolodvorska cesta, ob kateri
še ni urejena peš pot in kolesarska steza.
V teku je postopek parcelacije, s katerim se
bo severni del parc. št. 1462/1 k.o. Koper,
ki predstavlja cestno telo lokalne ceste ter
zahodni del parc. št. 1464/8 k.o. Koper, ki
je predviden za ureditev peš poti in kolesarske steze izvzel. Zemljišče, ki se prodaja
bo po opravljeni parcelaciji pridobilo novi
parc. številki.
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. 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 1.5. 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).
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9. Zemljišče pod točko 1.6. se nahaja v
ureditvenem območju za poselitev, ki se ureja 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.
10. Objekt pod zap. št. 1.7. je nedograjen oziroma neusposobljen, zato mora kupec takoj po podpisu pogodbe pristopiti k
prenovi le-teh in prostora prilagoditi za dejavnost, ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika najbolj primerna; kršitev te določbe
je lahko razlog za odstop od kupoprodajne
pogodbe.
11. Izbrani ponudnik se zavezuje upoštevati rok plačila kupnine zemljišča pod zap.
št. od 1.1. do 1.6. tako, da upošteva naslednje zahteve Mestne občine Koper:
Za zemljišče pod točko 1.1.:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati najmanj 30%
celotne kupnine,
– najkasneje v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati najmanj 35%
celotne kupnine,– najkasneje v roku 2 let
od sklenitve pogodbe mora kupec plačati
najmanj 35% celotne kupnine,
– kupec mora ob sklenitvi pogodbe za
neplačani del kupnine izstaviti dve nepreklicni bančni garanciji na prvi poziv.
Za zemljišče pod točko 1.2.:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati najmanj 30%
celotne kupnine,
– najkasneje v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati preostali del
kupnine s tem, da lahko preostali del kupnine plačuje v več obrokih,
– kupec mora ob sklenitvi pogodbe za
neplačani del kupnine izstaviti nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
Za zemljišče pod točko 1.3., 1.4., 1.5.
in 1.6.:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe mora kupec poravnati celotno
kupnino,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča iz tega razpisa velja, v kolikor je celotna
kupnina plačana najkasneje v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del kupnine revalorizira v skladu z indeksi IGM-stanovanjska
gradnja.
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.
12. Za nepremičnini oziroma objekta pod
zap. št. 1.7. ponujena višina kupnine ne sme
biti nižja od izhodiščne cene za posamezno
nepremičnino. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe vplačati varščino, kot garancijo
za resnost ponudbe, ki znaša 10% od izhodiščne cene posamezne nepremičnine.
Varščina se nakaže na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi RS za javna plačila (UJP) št. 01250-0100005794, ter

obvezno še sklicno št. 20010000 z vsebino
nakazila: Varščina po razpisu, za nakup poslovnega prostora v............ (obvezno navesti naslov prostora). Vpišite še zaporedno
številko iz razpisa, ki je navedena pred poslovnim prostorom za katerega dajete ponudbo – (npr. 1.7. Srebrničeva 13). Ponudba za neusposobljen poslovni prostor mora
vsebovati tudi rok za prenovo oziroma dograditev poslovnega prostora. Neuspelemu
ponudniku se vplačana varščina vrne v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani
ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje
v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o
izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po
obravnavi pritožbe. V primeru, da se pogodba ne sklene, varščina zapade v korist Mestne občine Koper. Ponudnik lahko umakne
ponudbo za nakup poslovnega prostora ali
jo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva
k dopolnitvi ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana varščina ne vrne, temveč
zapade v korist Mestne občine Koper.
Skrajni rok za plačilo celotne kupnine je
8 dni od overitve pogodbe pri notarju.
Uspelemu ponudniku se položena varščina všteje v ceno.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, stroškov postopka in
overitve pogodbe.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s stani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino. V tem
primeru je veljavnost pogodbe nična.
Vknjižba nepremičnine je možna samo
na podlagi potrdila, da je plačana celotna
kupnina.
V primerih, ko je ponudnik pravna oseba
ali ﬁzična oseba, ki ima status samostojnega
podjetnika, mora predložiti k ponudbi zahtevana dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
(podatki o solventnosti, potrdilo Davčnega
urada o poravnanih davčnih obveznostih za
leto 2004).
V izhodiščni ceni, ugotovljeni z ustreznimi cenilci, niso zajeti stroški davka na
promet nepremičnin, notarske overitve in
stroški cenitve, kot tudi ne drugi materialni
stroški v višini 60.000 SIT, vključno z 20%
DDV. Vse naštete stroške, kot tudi stroške
za izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa, morebitnega vrisa nepremičnine ali stroške etažne delitve plača in izvede kupec.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala naslednja merila po navedenem vrstnem redu:
i. ponujena višina kupnine,
ii. rok prenove in začetek obratovanja
nepremičnine, če gre za nezasedeno nepremičnino,
iii. predlagani program dejavnosti,
iv. druga merila iz razpisa.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis ponudnik dobi v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno). Na vpogled pa je tudi
na oglasni deski MOK, Verdijeva 10, ali na
spletni strani www.koper.si.
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.
K4652-151/2005 s pripisom »ponudba
za parcelo št. .... k.o. ...... oziroma za objekt.............................................. – Ne odpiraj« do torka, 23. avgusta 2005 do 11. ure.
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Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika.
14. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– številko parcele, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
15. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez
DDV 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 mora biti vplačana do roka 23. 8. 2005.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
16. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 12. točke javnega
razpisa za objekt oziroma vse sestavine iz
14. točke javnega razpisa za zemljišča.
17. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne
vrne.
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 lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
22. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
23. Izbrani ponudnik se zavezuje upoštevati rok začetka in dokončanja izgradnje na
prodanem zemljišču, in sicer rok za začetek
gradnje objekta ne sme biti daljši od 3 let od
podpisa pogodbe o nakupu stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta 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.
24. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
25. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
26. 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.
27. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).
28. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
25. avgusta 2005 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
29. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 84/2005
Ob-21862/05
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 enosobnega stanovanja
1. Predmet javne ponudbe je prodaja
praznega enosobnega stanovanja v stanovanjskem bloku v Markovcih 33a v površini 33,37 m2 in obsega stanovanjski bivalni
prostor, klet – drvarnica, klet – shramba in
kopalnica + wc. Stanovanjski blok se nahaja
na parcelni številki 486/1 k.o. Markovci in je
vpisano v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju pod vložkom 411.
2. Cena: najnižja možna ponujena cena
je 2,500.000 SIT brez DDV.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 25. avgusta 2005 na naslov: Občinska uprava Občine Markovci, Markovci
43, 2281 Markovci z oznako »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanja«. Osebno
prinešene 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 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;
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– 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. avgusta 2005 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 25. avgusta 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, 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. 02/78-88-880, kontaktna oseba: g.
Kostanjevec.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci
Ob-21961/05
Javno zbiranje ponudb
za izgradnjo in upravljanje z golf
igriščem v Sečovljah
1. Razpisovalec:
– Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, Republika Slovenija, ki jo zastopa
županja Vojka Štular, tel. +386/5/671-03-51,
faks +386/5/671-03-39, e-mail: obcina.piran@piran.si,
– Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktorica Marja Majer-Cuk, tel.
+386/1/43-41-102, faks +386/1/43-61-228,
e-mail: info.skzgrs@gov.si.
2. Predstavitev
Izgradnja golf igrišča v Sečovljah pomeni
nov turistični produkt na območju Občine Piran in spada med prioritetne občinske in državne naloge za razvoj turizma in je kot taka
uvrščena v Strateških usmeritvah za razvoj
turizma v Občini Piran, sprejetih s strani
Občinskega sveta občine Piran dne 26. 9.
2002, ter v Strategiji slovenskega turizma,
ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije
v juliju 2002.
Lokacija golf igrišča je s prostorskimi akti
umeščena v območje Sečoveljske doline,
južno od naselja Sečovlje-Košta, v neposredno bližino portoroškega letališča in krajinskega parka Sečoveljske soline.
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Izgradnjo golf igrišča z 18 igralnimi polji,
klubske hiše s parkiriščem, servisnih objektov s parkiriščem in apartmajskega naselja
ureja Odlok o lokacijskem načrtu Golf igrišče
v Sečovljah (Uradne objave Primorskih novic, št. 37/04). Izgradnja navedenih objektov
je predvidena večinoma na zemljiščih, glede
katerih še ni dokončno rešeno vprašanje
prenosa lastništva na Republiko Slovenijo
na podlagi določil Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 10/93) in prenosa lastništva
na Občino Piran na podlagi Zakona o javnih
skladih (Ur. l. RS, št. 22/00). Zaradi vsega
navedenega sta razpisovalca predmetnega
javnega zbiranja ponudb Občina Piran in
Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS skupaj.
Pravna podlaga javnega zbiranja ponudb:
– Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic,
št. 37/03), ki je predmet presoje ustavnosti
in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
– Odlok o lokacijskem načrtu Golf igrišče v Sečovljah (Uradne objave Primorskih
novic, št. 37/04),
– Uredba o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
– Sklep Občinskega sveta občine Piran
št. 46401-70/2004 z dne 21. 4. 2005,
– Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za
leto 2005 Sklada KZG RS.
3. Namen razpisa in kratek opis predmeta razpisa
Namen razpisa je pridobiti najugodnejšega ponudnika za oddajo zemljišč
za izgradnjo, izvajanje in upravljanje golf
igrišča v Sečovljah in prodajo zemljišč za
izgradnjo, izvajanje in upravljanje apartmajskega naselja ob robu golf igrišča v
Sečovljah.
Predmet razpisa je
a) oddaja zemljišč, podrobneje navedenih v seznamu 1 v razpisni dokumentaciji, v
skupni površini ca. 627.128 m2, vsa ležeča
v k.o. Sečovlje v dolgoročni najem za čas
30 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja
za isto časovno obdobje za namen izgradnje, izvajanja in upravljanja z golf igriščem
in podelitev pravice graditi golf igrišče. Izhodiščna letna najemnina na m2 je 10 SIT
in se vsako leto usklajuje z letnim cenikom
Sklada KZG RS;
b) oddaja zemljišč, podrobneje navedenih v seznamu 2 v razpisni dokumentaciji, v
skupni površini ca. 18.271 m2, vsa ležeča v
k.o. Sečovlje v dolgoročni najem za čas 30
let, z možnostjo enkratnega podaljšanja za
isto časovno obdobje za namen izgradnje in
uporabe servisnega objekta in klubske hiše
s parkirišči ter servisne poti (v nadaljevanju
spremljajoči objekti) in podelitev stavbne
pravice na spremljajočih objektih za dobo
najema. Izhodiščna letna najemnina s podeljeno stavbno pravico na m2 je 210 SIT in se
vsako leto valorizira skladno s spremembo
povprečnega gradbenega indeksa GZS za
stanovanjsko gradnjo, v primeru, da takega
indeksa ne bi bilo več v trenutku valorizacije
pa temu ustrezajočega indeksa;
c) prodaja zemljišč, podrobneje navedenih v seznamu 3 v razpisni dokumentaciji, v
skupni površini ca. 7.729 m2, vsa ležeča v
k.o. Sečovlje, z namenom izgradnje, izva-
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janja in upravljanja apartmajskega naselja.
Izhodiščna cena na m2 je 30.410,39 SIT.
Predmet razpisa so vse nepremičnine iz
seznama 1,2 in 3 in so predmet razpisa kot
celota skladno z določili Lokacijskega načrta
Golf igrišč v Sečovljah.
Vse cene so brez upoštevanja davka na
dodano vrednost in drugih morebitnih dajatev, katera bremenijo izbranega ponudnika.
4. Bistveni elementi pravnega posla
Ker je namen oddaje in prodaje zemljišč
izgradnja in upravljanje golf igrišča, spremljajočih objektov in nastanitvene dejavnosti
v apartmajskem naselju, je bistven element
pravnega posla, ki bo sklenjen na podlagi
predmetnega razpisa:
4.1. izvajanje dejavnosti in pridobitev
ustreznih dovoljenj za izgradnjo golf igrišča, klubske hiše in spremljajočih objektov,
skladno z določili Lokacijskega načrta Golf
igrišče v Sečovljah,
4.2. plačilo najemnine in stavbne pravice
za zemljišča iz seznama 1 in 2,
4.3. plačilo kupnine za zemljišča iz seznama 3,
4.5. upoštevanje in izvajanje vseh dejavnosti skladno z okoljevarstvenimi smernicami in načeli ohranjanja narave,
4.6. plačilo vrednosti neamortiziranega
dela trajnih nasadov, ki se nahajajo na predmetu razpisa,
4.7. izgradnja komunalne infrastrukture
skladno z določili Programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Lokacijskega
načrta Golf igrišče v Sečovljah (Uradne objave PN, št. 32/04) in rekonstrukcija mostu
čez Drnico.
5. Druge omejitve predmeta razpisa:
– zemljišča, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, niso komunalno opremljena,
– predmet oddaje in prodaje so le zemljišča, s katerimi lahko razpisovalca razpolagata in ne vsa zemljišča, ki se nahajajo
znotraj ureditvenega območja Lokacijskega
načrta Golf igrišče v Sečovljah. Izbrani ponudnik se zaveže sam urediti vsa premoženjskopravna razmerja s 3. osebami, ki so
lastniki zemljišč, ki niso predmet razpisa in
jim za čas do dokončne ureditve razmerij
omogočiti dostop do zemljišč,
– v primeru, da bo razpisovalec pridobil
možnost razpolaganja tudi na zemljiščih, ki
niso predmet razpisa, bodo navedena zemljišča oddana ali prodana izbranemu ponudniku pod pogoji iz tega razpisa,
– predmet oddaje v najem, podelitve
stavbne pravice in prodaje so tudi zemljišča, ki niso v izključni lasti razpisovalca in
se zato oddaja le sorazmerni del, ki ustreza
lastniškemu deležu razpisovalca na navedenih nepremičninah,
– zemljišča, ki so predmet oddaje in prodaje, se nahajajo na območju hidromelioracije. Izbrani ponudnik se zaveže rešiti vsa
vprašanja vezana na poseg v melioracijske
kanale in njihovo vzdrževanje,
– predmet oddaje in prodaje so v določenih primerih le deli posameznih zemljišč
(v seznamu označeni kot del), zaradi česar
je podatek o površini zemljišč, ki so predmet tega razpisa, zgolj približen. Po izvršeni
parcelaciji zemljišč, se bo sklenilo aneks, s
katerim se bo točno deﬁniralo površino zemljišč, ki so predmet najema ali prodaje ter na
podlagi navedenega uskladila tudi skupna
najemnina in kupnina,
– zemljišča, ki so predmet razpisa, se
nahajajo na območju, za katerega je skladno z Zakonom o obrambi in Uredbe o do-

ločitvi objektov in okolišev objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje, potrebno pridobiti
soglasje Ministrstva za obrambo Republike
Slovenije k prometu.
6. Obvezne sestavine ponudbe:
– obrazec ponudbe,
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za izbor,
– predlog investicijskega programa,
– bančna garancija prvovrstne banke
za resnost ponudbe v višini 200.000 EUR
(ponudniki s sedežem v RS v tolarski protivrednosti), ki vsebuje izjavo banke o izdaji
garancije za dobro izvedbo posla,
– paraﬁran in opečaten osnutek Pogodbe
o oddaji in prodaji zemljišč za golf igrišče,
– paraﬁran in opečaten osnutek asigancijskih pogodb za plačilo vrednosti neamortiziranega dela trajnih nasadov, katere bo
izbrani ponudnik sklenil z lastniki nasadov.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da bo uvrščen v skupino primernih ponudnikov:
a) da je registriran pri pristojnem državnem organu države v kateri ima sedež;
b) da ima sedež v Republiki Sloveniji ali
drugi državi članici Evropske unije;
c) da je registriran za opravljanje dejavnosti gostinstva – dejavnost hotelov in podobnih obratov;
d) da je registriran za opravljanje dejavnosti rekreacije, kulturne in športne dejavnosti – športna dejavnost – za izgradnjo in
upravljanje z golf igrišči;
e) da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek;
f) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
g) da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne državne ali lokalne dajatve
v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti v kateri ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, da je poravnal tudi v
RS tiste javne dajatve, ki bi jih moral poravnati v RS;
h) da je poravnal vse obveznosti do razpisovalca;
i) da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
j) da predloži popoln in z določili Lokacijskega načrta Golf igrišče v Sečovljah usklajen investicijski program;
k) da sprejema bistvene razpisne pogoje
glede predmeta razpisa (točka 5) in bistvene
elemente pravnega posla (točka 4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 22. 8.
2005 do 12. ure v vložišče Občine Piran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg št. 2,
6330 Piran, Slovenija, v vložišče v pritličju
stavbe.
(c) Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
ne bo javno.
9. Merila za ocenjevanje ponudb: ponujena višina letne najemnine, letne najemnine
s podeljeno stavbno pravico in kupnine. Izbran bo tisti ponudnik, katerega vsota ponujene letne najemnine, letne najemnine s
podeljeno stavbno pravico in kupnine za
celotno površino zemljišč, bo najvišja.
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10. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za pravne zadeve, Kristina Ivančič, tel.
+386/5/67-10-351, faks +386/5/67-10-339,
e-mail: kristina.ivancic@piran.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame ali
naroči razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti ali naročiti
po pošti od ponedeljka do petka, od 8. do
12. ure, na sedežu Občine Piran (glej zgoraj) ali po telefonu (glej zgoraj) ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila cene razpisne
dokumentacije: 200.000 SIT + 20% DDV.
Znesek je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št.: 01290-0100005871, odprt pri
Banki Slovenije, za ponudnike izven RS pa:
BSLJSI2X-01290-0100005871-7590-713.
11. Omejitve
Obveznost razpisovalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Razpisovalec lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pogodbo o
oddaji in prodaji zemljišč za golf igrišče, prav
tako lahko iz postopka oddaje in prodaje izloči posamezne nepremičnine.
Javno zbiranje ponudb se šteje za uspešno tudi v primeru, da prispe le ena popolna
ponudba.
Občina Piran
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-21737/05
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, objavlja javni razpis za
zbiranje ponudb za prodajo stanovanj
1. Predmet prodaje:
1.1 Stanovanje št. 7 v skupni izmeri
72,90 m2 v 2. nadstropju objekta Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena znaša
13,900.000 SIT.
1.2 Stanovanje št. 2 v skupni izmeri
79,30 m2 v podstrešju objekta Ulica 1. junija
30, Trbovlje. Izklicna cena znaša 12,200.000
SIT.
1.3 Stanovanje št. 22 v skupni izmeri
69,90 m2 v 4. nadstropju objekta Šuštarjeva
kolonija 25, Trbovlje. Izklicna cena znaša
9,900.000 SIT.
1.4 Stanovanje št. 5 v skupni izmeri
96,40 m2 v 3. nadstropju objekta Trg revolucije 3, Trbovlje. Izklicna cena znaša
6,000.000 SIT.
1.5 Stanovanje št. 11 v skupni izmeri
79,40 m2 v 3. nadstropju objekta Savinjska cesta 9a, Trbovlje. Izklicna cena znaša
12,900.000 SIT.
2. Podatki o nepremičnini
Nepremičnine, opisane pod točko 1.1 do
1.5 so proste bremen in najema. Nepremičnina opisana pod točko 1.2 je vpisana
v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Trbovljah, nepremičnine opisane pod točko
1.1, 1.3, 1.4 in 1.5 še niso vpisane v zemljiško knjigo. Pri nakupu nepremičnine opisane pod točko 1.2 solastniki objekta lahko
uveljavljajo predkupno pravico.
Ogled vseh nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Andreja Femc, Spekter d.o.o., Trbovlje, tel. 03/56-33-019.
3. Trajanje razpisa
Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo svoje pisne ponudbe priporočeno v
zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj

– ponudba« na naslov: Spekter d.o.o. Trg
revolucije 7, Trbovlje, najkasneje do 18. 8.
2005. Pri odpiranju prispelih ponudb po pošti bo upoštevan datum na poštnem žigu.
Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 31. 8. 2005.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu
Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo pravne in ﬁzične
osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo
varščino v višini 10% izklicne cene.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, navedbo nepremičnine
in plačilne pogoje.
Nepremičnino prodajamo po sistemu videno-kupljeno.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani
banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe izpisek iz sodnega
registra.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun Spekter d.o.o., številka
26330-0012666385 pri BZ d.d. Trbovlje, s
pripisom namena nakazila: Varščina za zbiranje ponudb.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
od izklicne cene ne bodo obravnavane.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v
8 dneh po prejemu predloga pogodbe, preostanek kupnine pa plačati najkasneje v 30
dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec ne bo
sklenil pogodbe ali plačal preostanka kupnine v roku, se šteje da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa zadržimo.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo:
– ponudil višjo ceno nepremičnine,
– ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za
prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo izvedena v roku enega tedna po plačilu kupnine.
Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem
razpisu ni zavezan.
Spekter d.o.o.
Ob-21782/05
Sefran Gregor, s.p., prodaja na debelo
v tranzitu, Ljubljana, Grablovičeva 28, matična številka 5097628, preneha poslovati
28. 10. 2005.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-14/2005 1002
Ob-21740/05
Pravila sindikata podjetja, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, z dne 13. 5. 1993, pod zaporedno
številko 45, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru članov sindikata, dne 10. 6. 2005
in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata
podjetja Informatika.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
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zaporedno številko 14, z dne 26. 7. 2005.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 030-2/2005-13(02007)
Ob-21742/05
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila ZSSS Sindikata družbe Bofrost.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 80, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.
Št. 101-17/2005 1002
Ob-21829/05
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila organizacije sindikata v zavodu
Dom starejših občanov Tezno, z dne
19. 5. 2005, s sedežem sindikata v Mariboru, Panonska ulica 41.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 15, z dne 28. 7. 2005.
Identiﬁkacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Dom starejših občanov
Tezno, skrajšano: SZSS Slovenije, DSO
Tezno, je 1743023.
Št. 101-1/2005-04-2
Ob-21899/05
1. Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata podjetja BPT Tržič,
Predilniška cesta 16, Tržič, se z dnem
27. 7. 2005 izbrišejo iz evidence hrambe
statutov pri Upravni enoti Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
2. Pravila so bila vpisana v evidenco statutov pod zap. št. 7.

Objave
gospodarskih družb
Št. 13/2005
Ob-21785/05
Direktor družbe Finea Holding, družba
za upravljanje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
10, Maribor (v nadaljevanju: Finea Holding,
d.o.o.) na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da:
1. je dne 29. 7. 2005 bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Delitveni načrt Finea Holding, d.o.o.,
2. je na sedežu družbe Finea Holding, d.o.o. od objave tega obvestila do
5. septembra 2005 v času od 8. do 12. ure
na vpogled Delitveni načrt Finea Holding,
d.o.o., letno poročilo družbe Finea Holding,
d.o.o. za zadnja tri leta in vmesna bilanca
stanja družbe Finea Holding, d.o.o. po stanju na dan 30. 6. 2005,
3. da se bo družbeniku, upniku in delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega
odstavka,
4. bo na pred odločanjem o soglasju k
delitvi direktor Finea Holding, d.o.o. razložil
Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenik
obveščen o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave Delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
Finea Holding, d.o.o.

Stran

6028 /

Št.

74 / 5. 8. 2005

Razširitev dnevnega reda
Št. 216
Ob-21739/05
Uprava Labod konfekcija Novo mesto
d.d., na zahtevo delničarja Metalka Trgovina
d.d., Ljubljana, za IX. sejo skupščine Labod
konfekcija Novo mesto d.d., ki bo v četrtek
25. 8. 2005 ob 12. uri, na sedežu družbe
v Novem mestu, objavlja dodatno 6. točko
dnevnega reda:
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa delničarja Metalka Trgovina d.d., Ljubljana, k točki 6: na podlagi
prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih imenuje skupščina revizijsko družbo
EOS Revizija d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve
posameznih poslov in poslovne dokumentacije družbe v obdobju zadnjih 5 let, šteto
od dneva zasedanja IX. skupščine družbe
nazaj. Posebni revizor naj preveri zakonitost
in primernost vseh pravnih poslov, ki jih je
družba Labod konfekcija Novo mesto d.d.
sklenila v zadevnem obdobju z družbo Ilirika
Fintrade d.o.o., Breg 22, Ljubljana.
Posebni revizor naj preveri predvsem
celoto vseh poslov in razmerij, ki se nanašajo na družbo Ilirika Fintrade d.o.o. in
vpletenost oziroma seznanjenost s temi posli posameznih članov nadzornega sveta in
uprave družbe.
Labod konfekcija Novo mesto d.d.
uprava
Vida Ribič Suhodolčan
Ob-21843/05
Na zahtevo delničarja Holding Slovenske
elektrarne d.o.o., in v skladu z 286. členom
ZGD uprava za 9. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d., ki bo v sredo,
24. avgusta 2005 ob 12.30 na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, objavlja
dodatno 4. točko dnevnega reda:
4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o.:
4.1. Skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev: mag. Ladislava Tomšiča in Gabrielo Borc Smolič.
4.2. Skupščina družbe za novo mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem
25. 8. 2005, imenuje naslednja člana nadzornega sveta: dr. Milana Medveda, stanujočega Jerihova 5a, 3320 Velenje in Marjano
Mali, stanujočo Dobrška 3, 4248 Lesce.
Premogovnik Velenje, d.d.
uprava
dr. Evgen Dervarič
Ob-21891/05
Na podlagi 284. in 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Varnost Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, na zahtevo delničarja Marka Gabra, Stara Loka
15, Škofja Loka, objavlja razširitev dnevnega reda 10. skupščine delniške družbe
Varnost Kranj d.d., sklicane za dne 30. 8.
2005 ob 14. uri.
Dnevni red se razširi, tako da se doda
nova 7. točka:
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega
sklepa.
Obrazložitev
Glede na to, da ima družba sedaj samo
enega člana uprave, takšno število članov
uprave pa naj bi bilo tudi v prihodnje, je
smiselno, da se statut glede števila članov
uprave uskladi z dejanskim stanjem, tako da
ima družba samo enega člana.
Stališče uprave in nadzornega sveta
Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da je
podani predlog za razširitev dnevnega reda
utemeljen in predlagata, da delničarjem, da
podprejo predlog za razširitev dnevnega
reda in s tem spremembe statuta družbe.
Varnost Kranj d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-21889/05
Popravek
V sklicu 12. redne skupščine delničarjev
delniške družbe Medex d.d., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 29. 7. 2005,
se v 2. točki predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, druga alinea pravilno glasi:
– del bilančnega dobička v znesku
12,096.000 SIT se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 100,00 SIT na navadno delnico.
Uredništvo
Št. 99

Ob-21885/05
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 72 z dne 29. 7.
2005 je pri objavi sklica skupščine za družbo Avtoservis Gorica d.d., Gorica za 31. 8.
2005 pri 5. točki dnevnega reda pod a) pri
drugem in tretjem stavku prišlo do napake
pri ﬁrmi in skrajšani ﬁrmi in se namesto
besedila: “Družba z omejeno odgovornostjo bo poslovala s ﬁrmo: Avtoservis Gorica,
storitve, trgovina d.d. Skrajšana ﬁrma bo:
Avtoservis Gorica d.d.“ vnese novo besedilo, ki se pravilno glasi: “Družba z omejeno
odgovornostjo bo poslovala s ﬁrmo: Avtoservis Gorica, storitve, trgovina d.o.o.
Skrajšana ﬁrma bo: Avtoservis Gorica
d.o.o.”.
ERA d.d.
Št. 135/2005
Ob-21738/05
Direktor družbe Mladina, časopisno podjetje, d.d., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana,
vabi delničarje na
13. redno skupščino
družbe Mladina, d.d.,
ki bo v sredo, 31. avgusta 2005, ob 13.
uri v prostorih družbe na Dunajski 51 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev
delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Potrdi se predlagani
dnevni red skupščine. Izvolijo se delovni

organi skupščine po predlogu uprave. Za
sestavo zapisnika se imenuje notar po
predlogu uprave.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 2: spremeni se statut
družbe, kot predlaga direktor v predloženem besedilu.
3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa št. 3: imenujejo se novi
člani nadzornega sveta, kot je navedeno
v predloženem besedilu.
4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 4: na podlagi 19.
člena statuta družbe se ustanovi sklad
lastnih delnic družbe, kot predlaga direktor
v predloženem besedilu.
5. Sprejetje sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 5: celotni bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2004, ki znaša
39,405.149 SIT in je sestavljen iz čistega
dobička družbe za leto 2004 v znesku
29,736.731 SIT in prenesenega dobička
iz prejšnjih let v znesku 9,668.418 SIT, se
razdeli takole:
i. 9,444.600 SIT se razporedi v sklad
lastnih delnic družbe;
ii. 29,960.549 SIT ostane nerazporejenih. Odločanje o uporabi tega zneska se
prenese v prihodnje leto.
Predlog sklepa št. 6: skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2004
upravi (direktorju) in vsem članom nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 7: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje revizijska družba IN Revizija, d.o.o., iz
Ljubljane.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali prek pooblaščenca
na način in po postopku, ki ga za izvedbo
skupščine delničarjev določa statut družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 27. 8. 2005 vpisani kot
lastniki delnic v delniški knjigi družbe.
Prostori, kjer bo potekala skupščina,
bodo odprti pol ure pred začetkom skupščine. V tem času se bodo delile glasovnice.
Skupščina veljavno odloča, če je na
seji zastopanega najmanj 15 odstotkov
osnovnega kapitala. Če na podlagi prvega
sklica ob predvideni uri za začetek skupščine ni zagotovljene sklepčnosti, se nova
skupščina opravi uro pozneje z istim dnevnim redom. Na novi skupščini se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino (predložena besedila k posameznim sklepom skupščine
in druge informacije v zvezi s skupščino)
je na voljo na sedežu družbe vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Mladina d.d.
direktor
Andrej Klemenc
Ob-21786/05
1. Uprava družbe ISA Bled d.d. v skladu z 283. členom ZGD in 12. členom Statuta d.d., sklicuje
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redno skupščino družbe za poslovno
leto 2004,
ki bo dne 12. 9. 2005 ob 18. uri v Domžalah, Fajfarjeva 15.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske vertiﬁkacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko vertiﬁkacijsko komisijo
ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2004.
2.10. Predlog sklepa:
a) skupščina potrdi poslovno poročilo za
leto 2004;
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2004 po
sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se čisti dobiček za leto 2004
ne razporedi in gre na nerazporejeni čisti
dobiček.
2.13. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki. Delničarji oziroma pooblaščenci
morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD.
6. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-21787/05
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova
cesta 30, Ljubečna, uprava sklicuje
9. redno skupščino
Ljubečne Celje, d.d., Ljubečna,
ki bo v ponedeljek, 5. 9. 2005 ob 13.
uri, v prostorih Krajevne skupnosti Ljubečna, Kocbekova 45, Ljubečna, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za poslovno leto 2004.
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3. Podelitev razrešnice upravi.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave v poslovnem letu 2004
ter ji podeli razrešnico.
4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 ter mu podeli razrešnico.
5. Razrešitev dosedanjega nadzornega
sveta in imenovanje novega nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji
nadzorni svet.
Izvoli se nov nadzorni svet v sestavi:
Germana Marš, Metka Hrastnik, mag. Mitja
Terče.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik od
9. do 12. ure v času od sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 31. 8. 2005.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji in ne glede na predhodno pisno prijavo.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic, ki
jih prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ljubečna Celje, d.d.
uprava
Emil Štukelj

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 in 2004 in odločanje o
podelitvi razrešenice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2003 in 2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešenico za poslovno leto 2003
in 2004.
3. Seznanitev skupščine o tekočem poslovanju in poteku postopka prisilne poravnave.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 10. do 12.
ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Na
skupščini delničarjev se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvo uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
sejo skupščine 15 minut pred zasedanjem
zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo na ponovnem zasedanju odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Emona – blagovnica Bežigrad, d.d.
uprava družbe

Ob-21799/05
Uprava družbe Emona – blagovnica Bežigrad, d.d., na podlagi 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe
sklicuje

Ob-21859/05
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na
podlagi tretjega odstavka 8. člena statuta
družbe, sklicuje

sejo skupščine
družbe Emona – blagovnica Bežigrad,
d.d., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
ki bo 6. 9. 2005 ob 8. uri v prostorih
družbe na naslovu Dunajska cesta 49, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles (predsednik,
preštevalca in notar).
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagani dnevni
red.
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnica Zdenka Rekar.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Marina Ružič-Tratnik, oziroma
njen namestnik.

23. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v petek, 9. 9. 2005 ob 14. uri v poslovnih prostorih družbe Korona, Cesta v
Mestni log 88 A, I. nadstropje, v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine se izvoli Boštjan Škorjak in za preštevalko glasov Jasna Kamenarić. Skupščini prisostvuje povabljena notarka Erika Braniselj
iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik
o poteku te skupščine.
2. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta družbe.
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Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani z delom
dosedanjega nadzornega sveta in na predlog uprave družbe izvoli nov nadzorni svet,
ki šteje pet članov, in sicer:
1. Salah Ali Al Turki – predsednik nadzornega sveta, za dobo 4 let,
2. Mohammad W. Hammad – član nadzornega sveta, za dobo 4 let,
3. Siegfried Hagleitner – član nadzornega sveta, za dobo 4 let,
4. Boštjan Škorjak – član nadzornega
sveta, za dobo 4 let,
5. Jasna Kamenarić – članica nadzornega sveta, za dobo 2 let.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure po
predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega
osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 15.
uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik
direktor
Št. 38/05
Ob-21896/05
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gradis Strojno prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Gradis Strojno
prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32,
ki bo 9. 9. 2005 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave družbe. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Informacija o poslovanju v letu 2004.
Predlog sklepa št. 2: skupščina družbe
se seznani z izkazi poslovanja družbe v
letu 2004.
Ker se v letu 2004 družba Gradis SPO
d.d. uvršča med majhne družbe, se revizija
izkazov poslovanja za leto 2004 ne opravi.
Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
potrdi razporeditev rezultata poslovanja v
letu 2004, kot izhaja iz poslovnega poročila
za leto 2004.
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3. Sprejem sklepa o razrešitvi in imenovanju novih članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe sprejme razrešitev
članov nadzornega sveta Marino Samardžije in Brigite Kolenc.
Skupščina družbe potrdi imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe: Marko Mikuž, Alenka Pišler. Mandat navedenih
novih članov nadzornega sveta je 4 leta od
dneva potrditve imenovanja.
4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe
sprejme sklep, da je sedež družbe Gradis
SPO d.d. namesto na Šmartinski 32, 1000
Ljubljana, na Dunajski 9, 1000 Ljubljana.
Sprememba sedeža družbe se priglasi v
sodni register.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe
Gradis SPO d.d.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 5. 9. 2005, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 13.30. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.

Nasprotni predlog
Ob-21781/05
Uprava družbe Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, Ljubljana, na podlagi 287. in 288.
člena Zakona o gospodarskih družba sporoča, da je delničar Matjaž Vuga, Hacquetova 6, Ljubljana, v zakonitem roku vložil
nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda
9. seje skupščine družbe, ki bo dne 26. 8.
2005 na sedežu družbe, katere dnevni red
je bil objavljen dne 22. 7. 2005 v Ur. l. RS,
št. 69/05.
Delničar Matjaž Vuga predlaga skupščini
sprejem naslednjega nasprotnega predloga
k točki 3.1 dnevnega reda:

Bilančni dobiček družbe za leto 2004 v
znesku 171,530.681,40 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let
v višini 83,668.075,31 SIT in čisti dobiček
poslovnega leta v višini 87,862.606,08 SIT,
se uporabi tako, da se znesek 43,572.480
SIT razdeli med delničarje, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
pri KDD, in sicer 120 SIT bruto na delnico, ter se dividende izplačajo delničarjem v
roku 30 dni od sprejema sklepa na skupščini
družbe, preostanek bilančnega dobička v
znesku 127,958.201,40 SIT pa ostane nerazporejen.
Stališče uprave do prejetega nasprotnega predloga: Uprava družbe Iskra Sistemi,
d.d., se ne strinja z nasprotnim predlogom.
Iskra Sistemi, d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 399/05
Ob-21503/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 399/05 z dne 11. 7. 2005,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in
sicer je to stanovanje št. 12, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka na Ptuju, Ul.
heroja Lacka 5, Ptuj, v izmeri 50,93 m2, katerega lastnik do celote je dolžnik, ki je hkrati
zastavitelj Kupčič Beno, stanujoč Ul. heroja
Lacka 5, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe
št. 32-400/93-36 P z dne 23. 8. 1993, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot prodajalcem zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck r.z.o.j.,
Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1870572,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
19.000 EUR s p.p.
SV 401/05
Ob-21504/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 401/05 z dne 12. 7. 2005,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in
sicer je to stanovanje št. 4, v prvem nadstropju v večstanovanjski hiši na Ptuju, Ciril
Metodov drevored 14, v izmeri 99,54 m2,
katerega lastnica do celote je dolžnica, ki
je hkrati zastaviteljica Rozman Tanja, stanujoča Gregorčičev drevored 1, Ptuj, na
podlagi notarskega zapisa, pogodbe o prodaji stanovanja opr. št. SV 409/05 z dne
25. 5. 2005, sklenjenega med Pal Albino in
Pal Stanislavom, kot prodajalcema ter Tanjo Rozman, kot kupko, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 45.360 CHF s p.p.
SV 1549/2005
Ob-21505/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1549/2005 z dne
11. 7. 2005, je bilo stanovanje št. 50 v izmeri 75,36 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju,
z enako oštevilčeno shrambo v kletni etaži,
vse v objektu A-21 v soseski MS 5,2 – Fužine, kar v naravi predstavlja stanovanjski
blok na naslovu Preglov trg 4, Ljubljana, v
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skupni lasti zastaviteljev Ljubice Bijelić, Preglov trg 4, Ljubljana, EMŠO 1306953505814
in Franca Mazeja, Preglov trg 4, Ljubljana,
EMŠO 1310943500595, na podlagi prodajne pogodbe št. 011490/88 z dne 29. 12.
1988 in dodatka št. 011490/88 z dne 29. 12.
1988, oboje sklenjeno s prodajalcem GIP
Gradis, Tozd gradbena operativa Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23.791,82 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, vse s pripadki.
SV 974/05
Ob-21506/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 794/05 z dne 12. 7. 2005,
je bilo enosobno stanovanje št. 5, v 1. nadstropju večstanovanjske stanovanjske hiše
v Dekanih št. 232 in kleti v skupni izmeri
30,35 m2, stavba stoječa na parc. št. 1631,
sedaj št. 1631/1, 1631/2 in 1631/3, vl. št.
733, k.o. Dekani, solast Pintarić Marije in
Pintarić Stjepana, lastnine pridobljene na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-669/91 z dne 12. 11. 1991,
dodatka h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja št. 362-669/91-A z dne 28. 1.
1992, dodatka št. 2 h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja št. 362-669/91-A z dne
26. 7. 1996, potrdila o poravnani kupnini z
dne 14. 6. 2005 in prodajne pogodbe z dne
6. 10. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Pintarić Vjekoslava
v višini 20,000.000 SIT, kar po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF na dan odobritve kredita znaša 129.157,50 CHF glavnice, z obr. m. CHF Libor za 6 mesecev,
povečani za pribitek 3 odstotkov točke letno,
s skrajnim rokom vračila kredita 31. 7. 2025
in z drugimi pogoji kot izhaja iz pogodbe o
dolgoročnem stanovanjskem kreditu z valutno klavzulo št. 52730540-20586 z dne 8. 7.
2005, s klavzulo izvršljivosti v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., m.š.
5860580, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4.
SV 992/05
Ob-21507/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 992/05 z dne 13. 7.
2005, je enosobno stanovanje št. 3, v izmeri 43,40 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka, ki stoji na parc. št. 160/2
k.o. Huje, na naslovu Gubčeva ulica 7 v
Kranju, last zastaviteljice Milene Blagojevič,
na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne 24. 6. 2005, sklenjeno s
prodajalcem Iskraemeco d.d. Savska Loka
4, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 68.000 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže v
višini 2% letno, kar znaša na dan 7. 7. 2005
skupaj 2,78% letno in efektivno obrestno
mero za najeti kredit v višini 2,86% letno, z
rokom vračila v 180 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 7. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice – banke v primeru, če je
dolžnica – kreditojemalec ali solidarni porok
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 19. točke kreditne pogodbe št. št.
270330010.
SV 1007/05
Ob-21508/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1007/05 z dne 21. 7.
2005, je trisobno stanovanje št. 19, v tretjem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta Jaka Platiše 1, Kranj, stoječe na
parc. št. 405/5 k.o. Klanec, skupaj v izmeri 79,70 m2, last zastaviteljice Tatjane Pepović, Koroška cesta 44, Tržič, na temelju
kupoprodajne pogodbe številka 1105/2005
z dne 11. 5. 2005, sklenjene s prodajalko
Hono Pepović, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka
1430564, za zavarovanje njene denarne
terjatve v višini 51.400 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero
v višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,097% in pribitka v višini 2,3%, kar
ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,397%, z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe
znaša 390,51 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. 9.
2005, zadnja pa dne 1. 8. 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.
SV 1024/05
Ob-21509/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1024/05 z dne 21. 7.
2005, je dvosobno stanovanje št. 11, s kabinetom v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe, na naslovu Valjavčeva ulica 4, Kranj,
skupaj v izmeri 65,10 m2, last zastavitelja Jana Joliča, Valjavčeva ulica 4, Kranj,
na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 11.
2000, sklenjene s prodajalcem Dušanom
Dujovićem, Mlakarjeva 20, Kranj, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenlandesbank
Kärnten – Rechenzentrum – und Revisonsverband registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, St. Veiter Ring 53,
A-9020 Celovec, enolična identiﬁkacijska
številka 1868101, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 60.000 EUR, z letno
obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor
+ pribitek 2,5% odstotnih točk, kar skupaj
znaša 4,619% letno, z odplačilom kredita v
enem obroku, ki zapade v plačilo dne 31. 3.
2020, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter
z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne
pogodbe.
SV 401/2005
Ob-21548/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV
401/2005 z dne 5. 7. 2005, je bilo enosobno stanovanje št 6, v izmeri 40,99 m2, v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Bevkova cesta 7, Grosuplje, 1290
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Grosuplje, ki stoji na parc. št. 874/13, pripisane vl. št. 1423, k.o. Grosuplje – naselje, last zastaviteljev Ibrahim Husiča, EMŠO
1907977102382 in Dijane Husić, EMŠO
2405980505895, Ljubljana, Pot na Rakovo
jelšo 369, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
67.700 CHF, s pripadki.
SV 603/05
Ob-21549/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 603/05 z
dne 15. 7. 2005, je bil poslovni prostor – trgovski lokal št. 11, v izmeri 32 m2, s pripadajočim prostorom v kleti št. 11, v izmeri 29 m2,
na naslovu Zaloška cesta 269, na parc. št.
350/4 k.o. Kašelj, last zastavitelja Iztoka
Tavčarja, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 7. 2005, sklenjene z RAP-Raiffeisen
Leasing d.o.o. kot prodajalcem, zastavljen v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 55.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 625/05
Ob-21550/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 625/05, DK 35/05,
je bil poslovni prostor element B, v izmeri
43,52 m2, v pritličju – etaže stanovanjsko
poslovnega kompleksa SPB element B v
Domžalah, na naslovu Ljubljanska cesta 80,
ki stoji na parcelah št. 3860/7 k.o. Domžale in s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, zastavljen v korist banke: Banka Domžale d.d. Domžale, bančna
skupina Nove ljubljanske banke d.d., 1230
Domžale, Ljubljanska 62, matična številka
5101727, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT s pp.
SV 426/05
Ob-21551/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz Jesenic, opr. št. SV 426/05 z dne 11. 7. 2005,
je bilo stanovanje št. 11, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 102, stoječe na parc. št. 182/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 100,24 m2,
last zastavitelja Mileta Rajkovića, Cesta
maršala Tita 102, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5. 2004, sklenjene z Miroslavom Ulčarjem iz Ljubljane,
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000 EUR s
pripadki.
SV 454/05
Ob-21552/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 454/05 z dne 21. 7.
2005, sta bili:
– dvosobno stanovanje št. 17, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Viktorja
Svetina 8B, stoječe na parc. št. 280/1 k.o.
Koroška Bela, v skupni izmeri 46,08 m2, last
zastavitelja Armina Hušića, Cesta maršala
Tita 41, Jesenice, na podlagi kupoprodajne
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pogodbe z dne 16. 6. 2005, sklenjene s prodajalcema Alenko Rolc in Edvardom Rolcem
iz Jesenic in
– dvosobno stanovanje št. 81, ki se nahaja v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 41,
stoječe na parc. št. 456/1 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 55,82 m2, last zastaviteljev
Izeta Hušića, Fahire Hušić, Armina Hušića in Emine Hušić, vsi Cesta maršala Tita
41, Jesenice, na podlagi pogodbe št. ISP
708/93-O o prodaji stanovanja z dne 2. 8.
1993, sklenjene s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o. z Jesenic,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf 33A, Ludmannsdorf/Bilčovs, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000
EUR s pripadki.
SV 462/05

Ob-21553/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 462/05 z dne 19. 7.
2005, je bilo stanovanje št. 77, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 45, stoječe na parc. št.
465, 461, 457, 462/1 – vse k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 76,30 m2, last zastaviteljev
Abida Malkoča in Muhareme Malkoč, oba
Cesta maršala Tita 45, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe POS – 2640/533 z
dne 31. 5. 2002, sklenjene s Stanovanjskim
skladom RS, javnim skladom kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
– Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef
Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.
SV 475/05

Ob-21554/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 475/05 z dne 27. 7.
2005, je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja
v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta revolucije 5, stoječe na
parc. št. 538 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
57,69 m2, last zastaviteljev Ranka Gašića in
Fazile Gašić, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 7. 2005, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pripadki.
SV 442/05

Ob-21555/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-442/05 z dne
8. 7. 2005, je bilo stanovanje v 3. in 4. etaži
objekta Pod Topom v Novem mestu, Ul.
Slavka Gruma št. 9, v mansardi vhoda A v
izmeri 78,65 m2, z identiﬁkacijsko številko
00240/0019, z oznako A.M. S 5, s shrambo v prvem nadstropju vhoda A, z oznako
A.E2.8, kakor tudi solastninska pravica na
skupnih delih stavbe ter pripadajočih zemljiščih, last dolžnice in zastaviteljice Jasmine Dular, stanujoče v Novem mestu, Belokranjska c. 51, na podlagi kupne pogodbe z
dne 19. 1. 2005, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
MŠ 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000 EUR s pripadki.
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SV 483/05
Ob-21556/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-483/05 z dne
21. 7. 2005, je bilo stanovanje z identiﬁkatorjem 00240/0027 v tretji etaži, v nadstropju vhoda B z oznako B.E2.S3 v izmeri
64,15 m2, shrambo v nadstropju vhoda B z
oznako B.E2.12 v izmeri 4,40 m2 in eno parkirno mesto, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem, kar vse se nahaja v trgovsko
stanovanjskem centru Pod Topom v Novem
mestu, na ulici Slavka Gruma 9, ki stoji na
parc. št. 1056, njiva v izmeri 1402 m2 in parc.
št. 1053/5, travnik v izmeri 8310 m2, obe vpisani pri vl. št. 201 k.o. Šmihel pri Novem
mestu, kakor tudi solastninska pravica na
skupnih delih stavbe ter pripadajočih zemljiščih, v deležu, last dolžnikov in zastaviteljev Nataše Repše, EMŠO 1207976505031
stanujoče Trnje 3, 8212 Velika Loka in Igorja
Repšeta, EMŠO 1810974500251, stanujočega Trnje 3, 8212 Velika Loka, in sicer od
vsakega do ½, na podlagi kupne pogodbe
z dne 25. 4. 2005, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 64.300 CHF s pripadki.
SV 487/2005
Ob-21557/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-487/2005 z dne
27. 7. 2005, je bilo dvosobno stanovanje v
Šmarjeških Toplicah 126, Šmarješke Toplice,
stanovanje št. 3 v pritličju, v skupni izmeri
53,10 m2 v objektu, ki stoji na parc. št. 431/7,
vl. št. 728, k.o. Družinska vas in je last Pirc
Jožeta, roj. 21. 10. 1977, stan. Cesta prvih
borcev 25, 8280 Brestanica in Krevs Simone, roj. 19. 11. 1975, stan. Črmošnjice pri
Stopičah 4A, 8000 Novo mesto, zastavljeno
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, mat. št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,500.000 SIT s pripadki.
SV 721/05
Ob-21558/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 721/05 z dne 7. 7. 2005, je bil poslovni
prostor v izmeri 22,5 m2, med osmi 3 – 4
in B – D, ki se nahaja v pritličju poslovno
trgovskega objekta Brezje, zgrajenega na
parceli številka 784/2, katastrska občina
Brezje, last dolžnika – zastavitelja Rudija
Zupana, rojenega 18. 10. 1963, stanujočega
Dupleška cesta 96, 2000 Maribor, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 11.
1994, sklenjene med njim kot kupcem ter
med Investa d.o.o. kot prodajalcem, zastavljen v korist upnice Grawe zavarovalnice
d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor,
matična številka 5450900, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnice Teodore Zupan in do dolžnika –
zastavitelja Rudija Zupana, v višini 26.000
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila in z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 7. 2010.
SV 746/05
Ob-21559/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 746/05 z

dne 13. 7. 2005, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje z oznako B1/5, identiﬁkacijska številka 56, v skupni izmeri 90,78 m2,
v prvem nadstropju in pripadajoča kletna
shramba identiﬁkacijska številka 56A, v Mariboru, Makedonska ulica 45, kot posamezni
del stavbe v etažni lastnini, na parceli številka 2664/1, katastrska občina Pobrežje,
šifra katastrske občine 681, identiﬁkacijska
številka stavbe 79, last dolžnika – zastavitelja Refeta Ganiu, rojenega 22. 2. 1969,
stanujočega Dvorakova ulica 14, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe
številka 12-059 z dne 22. 6. 2005, sklenjene med njim kot kupcem ter med Komunaprojekt d.d. kot prodajalcem, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor, matična številka 5860580, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika – zastavitelja Refeta Ganiu, v višini 17,000.000 SIT s pripadki ter z
zapadlostjo najkasneje v roku 180 mesecev,
šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu
po porabi kredita.
SV 754/05
Ob-21560/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 754/05 z
dne 15. 7. 2005, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje oziroma poslovni prostor številka 1, v izmeri 43,40 m2, v pritličju
stavbe v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 8,
zgrajene na parceli številka 1753/7, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika
– zastavitelja MC Kensie turizem in storitve
d.o.o., s sedežem Trg Dušana Kvedra 8,
2000 Maribor, matična številka 5723230, do
celote, na podlagi pogodbe o brezplačnem
prenosu nepremičnine z dne 30. 5. 1994,
sklenjene med njim kot drugopogodbeno
stranko ter med Zlatkom Knez kot prvopogodbeno stranko, zastavljena v korist upnice
PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika – zastavitelja MC Kensie d.o.o.,
v višini 14,500.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 3. 1. 2009.
SV 768/05
Ob-21561/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 768/05 z
dne 20. 7. 2005, je bila nepremičnina, ki
obsega poslovne prostore v skupni izmeri 243 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe na naslovu Jamnikova ulica 2, Ruše,
zgrajeni na parceli številka 614/3 katastrska
občina Ruše, s pripadajočim sorazmernim
deležem skupnih delov stavbe in funkcionalnega zemljišča stavbe, last dolžnika –
zastavitelja Paradisus d.o.o. do celote na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 3. 2005,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Mobil Marketing d.o.o. kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice PB Slovenije, d.d.
– bančna skupina Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika – zastavitelja Paradisus d.o.o. v višini 158.000
EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje
do vključno 1. 7. 2015.
SV 581/05

Ob-21562/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 581/05 z dne
19. 7. 2005, je nepremičnina, enosobno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stanovanje št. 1, v skupni izmeri 38,74 m 2,
od tega s pripadajočo kletno shrambo št.
1 v izmeri 1,80 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta
XIV. divizije 1, stoječe na parc. št. 1084/4,
k.o. Pobrežje, katere izključni lastnik je
Rahmon Berisha, stanujoč Taborska ulica 7, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 7. 2005, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald
– St. Oswald, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št.
1870793, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Rahmona Berisha, stanujočega Taborska ulica 7, Maribor, v višini
18.000 EUR s pripadki.
SV 588/05

Ob-21563/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 588/05 z dne 20. 7.
2005, sta nepremičnini, trisobno stanovanje št. 1, s pripadajočim kletnim prostorom, vse v izmeri 85,35 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju poslovno stanovanjskega
objekta v Mariboru, Glavni trg 4, stoječega
na parc. št. 1987, k.o. Maribor-Grad, ki je
v lasti Vladimirja in Sonje Iršič, oba stan.
Glavni trg 4, Maribor, vsakega do ½, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 1.
1999, kot glavni vložek in poslovni prostor
v izmeri 114,55 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stavbe Glavni trg 4, Maribor, stoječe na parc. št. 1986 in 1987, ki sta vpisani
v vl. št. 866 in 1223, k.o. Maribor-Grad,
ki je do celote last Vladimirja Iršiča, stan.
Glavni trg 4, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 14. 4. 1995, kot sovložek,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Vladimirja in
Sonje Iršič, oba stan. Glavni trg 4, Maribor,
v višini 40.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 592/05

Ob-21564/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 592/05 z dne
20. 7. 2005, sta nepremičnini, stanovanje
št. 17, v izmeri 57,57 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom št. 17 v izmeri 1,52 m2,
ki se nahaja v V. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Štrekljeva ulica 68,
stoječe na parc. št. 426/1, k.o. Tezno, ki
je v lasti Ajrije in Kamerja Alija, oba stan.
Meljska cesta 57, Maribor, vsakega do ½,
na podlagi prodajne pogodbe št. 4587/93
z dne 8. 11. 1993 in kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7. 2005, kot glavni vložek
in enosobno stanovanje št. 10, v izmeri
37,76 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Meljska cesta 57, stoječe na parc. št. 313, k.o. Melje,
ki je do celote last Ajrije Alija, stan. Meljska cesta 57, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 9. 1995, kot sovložek,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Kamerja in
Ajrije Alija, oba stanujoča Meljska cesta
57, Maribor, v višini 34.000 EUR v tolarski
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protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

denarne terjatve do najvišjega zneska
33,000.000 SIT.

SV 597/05

SV 940/2005

Ob-21565/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 597/05 z dne
20. 7. 2005, sta nepremičnini, stanovanje
št. 2, v izmeri 94,74 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Ruška cesta 45, stoječe na parc. št. 26/1
in 26/2, k.o. Tabor, kot glavni vložek, in
stanovanje št. 3, v izmeri 115,65 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Ruška cesta 45, stoječe na
parc. št. 26/1 in 26/2, k.o. Tabor, kot sovložek, ki sta do celote last Šahe Mehmeti,
stan. Ozka ulica 7, Hotinja vas, Orehova
vas, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 4. 2005, zastavljeni v korist upnice
Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Ahmeta in Šahe Mehmeti, oba stanujoča
Ozka ulica 7, Hotinja vas, Orehova vas, v
višini 45.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 880/2005

Ob-21566/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 880/2005
z dne 7. 7. 2005, je dvosobno stan. št.
6/II v izmeri 77,15 m², v hiši v Mariboru,
Partizanska 63, ki stoji na parc. št. 519
k.o. Maribor Grad, last Žebavec Presker
Elizabete, stan. Maribor, Partizanska 63,
na temelju prodajne pogodbe št. 42/91 z
dne 2. 12. 1991 in njenega aneksa št. 1 z
dne 18. 5. 2005, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,000.000 SIT s pp.
SV 897/2005

Ob-21567/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 897/2005 z
dne 13. 7. 2005, je stanovanje št. C12/II s
kletno shrambo v skupni izmeri 118,03 m2,
k.o. Tezno, identif. št. 0680/00037/091,
v stavbi v Mariboru, Ul. heroja Nandeta 54 in parkirno mesto št. PM27, v izmeri 19,31 m2, k.o. Tezno, identif. št.
0680/00037/042, v Mariboru, Ul. heroja
Nandeta 50, last Žavcer Iztoka, Miklavž na
Dravskem polju, Ul. Franca Trstenjaka 5,
na temelju prodajne pogodbe z dne 1. 7.
2004, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.750 CHF s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za
CHF na dan plačila.
SV 929/2005

Ob-21568/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 929/2005 z
dne 19. 7. 2005, je poslovni prostor št. 3
v izmeri 158 m², v pritličju objekta v Mariboru, Lackova 41, ki stoji na parc. št. 1102
in 1103 k.o. Zg. Radvanje, last Canmal
d.o.o., na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 855/L-3 z dne 5. 4. 2004, zastavljen
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje

Ob-21569/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opravilna številka SV
940/2005 z dne 21. 7. 2005, je stanovanje z oznako S3/7-1 v izmeri 114,16 m²,
s kletjo v izmeri 9,67 m2, v I. kletni etaži v objektu v Cankarjevi 6C, ki stoji na
parc. št. 1212/1 k.o. Maribor Grad, garažno mesto št. 110, v izmeri 14,54 m2 in
garažno mesto št. 111, v izmeri 14,54 m2,
v II. kletni etaži, vse identiﬁk. št. 97, last
Brigadir Bojana, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. 129/1999 z dne 2. 3. 1999 in
njenega dodatka številka 1 z dne 12. 12.
2000, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
SV 772/2005

Ob-21570/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. 772/2005 z
dne 17. 6. 2005, je bila parcela številka
2665/12 – stanovanjska stavba v izmeri
59 m2, dvorišče v izmeri 44 m2, dvorišče v
izmeri 17 m2, pripisana pri zemljiškoknjižnem vložku številka 3090, katastrska občina Pobrežje in garaža z oznako GH028
v izmeri 15,27 m2, identiﬁkacijska številka
681/88/2, v garažni stavbi na naslovu Makedonska ulica, Maribor, ki stoji na parceli številka 2665/14, k.o. Pobrežje, katerih
lastnika sta kreditojemalca in zastavitelja
Boris Trobas, EMŠO 1203964500063, stanujoč Maribor, Ferkova ulica 18 in Brigita
Trobas, EMŠO 2604972505137, stanujoča Maribor, Župančičeva ulica 3, vsak do
1/2 od celote, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank Ferlach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje,
Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka
1900650, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 63.000 EUR s pripadki.
SV 966/2005

Ob-21571/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV
966/2005 z dne 13. 7. 2005, je bila nepremičnina, poslovni prostor v izmeri 51 m2
(prodajni prostor in priročno skladišče),
v poslovno stanovanjskem objektu S-5 v
Mariboru, Gregorčičeva ulica 27, ki stoji
na parceli številka 1281/5, katastrska občina Maribor-grad, ki je last dolžnika in
zastavitelja Pisana beseda d.o.o., matična
številka 5532272, s sedežem v Mariboru,
Gregorčičeva ulica 27, do celote, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 26. 6.
2003, s prodajalcem »Ei BULL_HN« d.o.o.
Niš, zastavljena v korist upnice BKS Bank
AG, Bančna podružnica, Komenskega
ulica 12, Ljubljana, matična št. 2013649
(matična banka BKS Bank AG, Aktiengesellschaft, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Republika Avstrija, identiﬁkacijska
št. 1901095, matična št. 2013649), za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.500
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti
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po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke
Vipa d.d. Ljubljana ali druge dogovorjene
poslovne banke.
SV 968/2005

Ob-21572/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 968/2005 z
dne 14. 7. 2005, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje z oznako B2/5 in identiﬁkatorjem dela stavbe št. 61, v skupni
izmeri 90,78 m2, v drugem nadstropju s
pripadajočo kletno shrambo 61a, v večstanovanjski stavbi, stoječi na naslovu Makedonska ul. 45, Maribor, parcela številka
2664/1, katastrska občina Pobrežje, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Tatjane Pavkovič, EMŠO 0809967505157, stanujoče
Maribor, Rapočeva ulica 18 in zastavitelja
Munišič Borisa, EMŠO 0810963500264,
stanujočega Maribor, Rapočeva ulica 18,
za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 7. 2005, s
prodajalcem A&R Rebellion, podjetje za
trgovino, turizem, gostinstvo in storitve
d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 995/2005

Ob-21573/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 995/2005 z dne
19. 7. 2005, sta bili nepremičnini,
– stanovanje št. 3 v izmeri 60,07 m2,
z dodatnim prostorom k temu stanovanju
v izmeri 12,30 m2, v poslovno stanovanjskem objektu v Mariboru, Turnerjeva ulica
18, zgrajenem na parceli številka 1048/1,
1048/2 in 1049, katastrska občina Koroška
vrata, ki je last zastaviteljev Senčar Dušana, EMŠO 1401958500368, stanujočega Maribor, Turnerjeva ulica 18 in Senčar
Barbare, EMŠO 0412964505396, stanujoče Maribor, Turnerjeva ulica 18, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 132/91 z dne
12. 4. 1991, njenega I. dodatka št. 180/92
z dne z dne 21. 5. 1992 in II. dodatka št.
209/93 z dne 24. 6. 1993, sklenjenih s
prodajalcem Gradbenim podjetjem Granit
Slovenska Bistrica, in
– dvoinpolsobno stanovanje št. 12 v
skupni izmeri 60,07 m2, v III. nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta v Mariboru, Turnerjeva ulica 18, zgrajenega na
parceli številka 1048/1, 1048/2 in 1049,
katastrska občina Koroška vrata, s pripadajočo shrambo in garažni boks št. 2,
ob navedenem poslovno stanovanjskem
objektu, ki sta last zastaviteljice Senčar
Barbare, EMŠO 0412964505396, stanujoče Maribor, Turnerjeva ulica 18, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2. 2002,
sklenjene s prodajalcem Šujica Milošem
iz Maribora,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23,000.000 SIT s pripadki.
SV 1012/2005

Ob-21574/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1012/2005 z
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dne 21. 7. 2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 20 v izmeri 57,35 m2,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva 80, zgrajene na parc. št.
84, katastrska občina Spodnje Radvanje,
ki je last zastaviteljice Canjuga Hipolite,
EMŠO 0603953505564, stanujoče Maribor, Kardeljeva cesta 80, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 1998, sklenjene s prodajalcema Marjanović Marijo in
Marjanović Đorđem, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,300.000 SIT s pripadki.
SV 1041/2005

Ob-21575/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1041/2005
z dne 27. 7. 2005, je bila nepremičnina,
poslovni prostor št. 3 v izmeri 75,35 m2, v
objektu Betnavska IV z naslovom Betnavska cesta 1, stoječem na parceli številka
860 in 861, katastrska občina Tabor, ki
je last dolžnice in zastaviteljice Pekarne
Totaj & Co d.n.o., Ruska ulica 007, Maribor, matična številka 1447262, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 257 L3 z dne
11. 12. 2003 in aneksa k tej pogodbi z
dne 5. 1. 2004, sklenjenih s prodajalcem
Kograd gradnje d.o.o., Hoče, zastavljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 108.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti in
v višini 192.000 EUR s pripadki oziroma v
tolarski protivrednosti.
SV 561/05

Ob-21576/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 561/05, zastaviteljica izrecno izjavlja ter soglaša, da na
podlagi določb SPZ ustanavlja zastavno
pravico z zaznambo neposredne izvršljivosti, in sicer Vidovič Štefka, roj. 30. 9.
1972, stanujoča Finžgarjeva ul. 14, Lesce,
dovoljuje, da se za zavarovanje terjatve po
tej listini SV 561/05, v znesku 18.000 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila (kar
na dan sklepanja tega sporazuma znaša
4,320.000 SIT) z letnimi rednimi obrestmi
7,5% in letnimi zamudnimi obrestmi 12,5%
ter zapadlostjo dne 20. 7. 2015 ali prej, če
dolžnika zamujata s plačilom začetnega ali
dveh zaporednih obrokov, na nepremičnini
– stanovanju, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Finžgarjeva ul. 14, Lesce,
v skupni izmeri 44,44 m2, zgrajenem na
parc. št. 479/19 k.o. Hraše, s sorazmernim
solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah večstanovanjske
hiše ter funkcionalnega zemljišča in dovoljuje, da se pri navedenem stanovanju v C
listu vknjiži hipoteka ter neposredna izvršljivost terjatve, vse v korist Raiffeisenbank
St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, mat. št.
1870599, 8083 St. Stefan in Rosental, Mureckerstrasse 23, Avstrija.
SV 568/05

Ob-21577/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 568/05, zastavi-

teljici izrecno izjavljata ter soglašata, da
na podlagi določb SPZ ustanavljata zastavno pravico z zaznambo neposredne
izvršljivosti, in sicer Dolenc Irena in mld.
Kržišnik Maša, ki jo zastopa mati Dolenc
Irena, obe stanujoči Gradnikova c. 97, Radovljica, dovoljujeta, da se za zavarovanje
terjatve po tej listini SV 568/05, v znesku
23.000 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, skupaj z obrestmi po obrestni meri, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 5,097% letno in je sestavljena iz
6-mesečnega Euriborja (trenutno 2,097%)
in pribitka v višini 3%, EOM 5,450% ob
odobritvi, in zapadlostjo v 120 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki znaša ob
sklenitvi pogodbe 245,04 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na
dan plačila, ki zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, vsakega 15.
dne v mesecu, prva zapade 15. 9. 2005,
zadnja pa dne 15. 8. 2015, z morebitnimi
zamudnimi obrestmi po predpisani obrestni meri, stroški izterjave in vsemi drugimi
pripadki, na nepremičnini – trisobnem stanovanju št. 6, ki se nahaja v tretji etaži, s
pripadajočim kletnim prostorom, v skupni
izmeri 73,14 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu Gradnikova c. 97,
Radovljica, stoječi na parc. št. 220/97, k.o.
Radovljica, s sorazmernim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, objektih in
napravah večstanovanjske hiše ter funkcionalnega zemljišča in dovoljuje, da se pri
navedenem stanovanju v C listu vknjiži hipoteka ter neposredna izvršljivost terjatve,
vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c.
63, Ljubljana, enotna ident. št. 1430564.
SV 685/05

Ob-21578/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka
iz Kamnika, opr. št. 685/05 z dne 25. 7.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje št.
19, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Zikova ulica 8, Kamnik,
ki ima v skladu s potrdilom Geodetske
uprave RS, št. 90331 – 15/2005/ZUP-44
izmero 38,02 m2, številko stavbe v okviru
k.o. 1102, št. dela stavbe v okviru stavbe
19. k.o. 1911 Kamnik, po zagotovilu zastaviteljev pa stoji na parc. št. 745/6, k.o.
Kamnik, last kreditojemalca (kreditojemalcev) in zastavitelja (zastaviteljev), na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
13. 7. 2005, med zastaviteljema Planinšek
Alešem, EMŠO 2804975500305, stan. Puhova ulica 1, 1000 Ljubljana in Jankovič
Barbaro, EMŠO 2709976505405, stan.
Pot na Dobeno 10, 1234 Mengeš, kot kupcema in prodajalko Otrin Ermino, EMŠO
2212977505253, stan. 1241 Kamnik, Zikova ulica 7, in sicer v korist kreditodajalke
Posojilnice – Bank Borovlje registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank Ferlach registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50.000 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 20. 6. 2030.
SV 591/05

Ob-21579/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
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Ljubljane, opr. št. SV-591/05 z dne 18. 5.
2005, je bila nepremičnina, parkirno mesto
št. 45, v izmeri 12,60 m2, ki se nahaja v
kletni etaži objekta H6 v Izoli, ki je v lasti
zastavitelja Stator d.o.o., na podlagi pogodbe o ﬁnančnem leasingu z dne 11. 9.
2002, zastavljeno v korist upnika Kovinar
d.o.o., Drenikova 33, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.000 EUR
s pripadki, napram dolžniku Stator d.o.o.,
Lucan 18A, Portorož.
SV 636/05

Ob-21580/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-636/05 z dne 26. 5.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
1, s pripadajočo kletjo št. 1, vse v skupni
izmeri 33,95 m2, ki se nahajata v stavbi
Krimska 22, Ljubljana in je v lasti zastaviteljice Sonje Psič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 10. 1993, zastavljena v korist upnice Jožice Papež Francelj,
stan. Plešivica 4, Notranje Gorice, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.600
EUR s pripadki, napram dolžnici Sonji
Psič, Krimska ul. 22, Ljubljana.
SV 644/05

Ob-21581/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-644/05 z dne 27. 5.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 20 v izmeri 72,97 m2, ki se nahaja
v tretjem nadstropju stavbe Ulica Bratov
Učkakar 96, ki je v lasti zastaviteljice Anice Krumpak, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 1992, zastavljeno v korist upnikov Osmanovića Senada in Klare
Špeh, oba stan. Ul. 28. maja 13, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.280 EUR s pripadki, napram dolžnici
Anici Krumpak, stan. Ul. bratov Učakar
96, Ljubljana.
SV 667/05

Ob-21582/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-667/05 z dne 3. 6.
2005, je bila nepremičnina dvoinpolsobno
stanovanje št. F804 v izmeri 61,13 m2,
ki se nahaja v osmem nadstropju stavbe
Smrtnikova 4, Ljubljana in je v lasti zastaviteljev Dragograd Šeruga, stan. Trubarjeva 46, Piran in Tatjana Šeruga, stan. Smrtnikova 4, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 9. 1995, zastavljena
v korist upnice Reiffeisenbank Eberndorf,
reg. zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse 22, Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Dragograd Šeruga, stan. Trubarjeva 46, Piran in Tatjana Šeruga, stan. Smrtnikova
4, Ljubljana.
SV 711/05

Ob-21583/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-711/05 z dne 15. 6.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
31 v petem nadstropju, s pripadajočo kletjo št. 31, vse v skupni izmeri 95,14 m2, ki
ležita v stavbi Cesta na Brdo 11, Ljubljana,
ki je v lasti zastavitelja Iztoka Milkoviča,
na podlagi darilne pogodbe z dne 24. 2.
2003, zastavljena v korist upnika Stanis-

Št.

lava Demšarja, stan. Hotovlja 31, Poljane,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
75.600 EUR s pripadki, napram dolžniku
Iztoku Milkoviču, stan. Cesta na Brdo 11,
Ljubljana.
SV1039/2005

Ob-21812/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1039/2005 z
dne 28. 7. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 18, v izmeri 54,02 m2, v
IV. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo v stanovanjskem bloku v Mariboru, Majeričeva ulica 3, zgrajenem na parc. št.
1058/3, katastrska občina Pobrežje, ki je
last zastaviteljice Danice Letnik, EMŠO
2109950505485, stanujoče Zgornje Partinje 074 A, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 10. 2002, sklenjene s
prodajalcem Garb Sebastijanom, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,500.000
SIT s pripadki.
SV1045/2005

Ob-21815/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1045/2005
z dne 28. 7. 2005, je bila nepremičnina,
enosobno stanovanje št. 142, v izmeri
42,27 m2, v IX. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v večstanovanjskem objektu Kardeljeva cesta
57, Maribor, zgrajenem na parceli številka
100/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last dolžnika in zastavitelja Kirbus
Dušana, EMŠO 1312972500327, stanujočega Vukovski Dol 013 A, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 7. 2005, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000
SIT s pripadki.
SV 1046/2005

Ob-21818/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1046/2005
z dne 29. 7. 2005, je bila nepremičnina,
stanovanje z identiﬁkacijsko številko 11 in
oznako 1.6, s pripadajočim kletnim prostorom št. 1.6, v skupni izmeri 118,38 m2,
v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske
stavbe v Mariboru, Panonska ulica 7, na
parceli številka 1909, 1912/31 in 1911/3,
katastrska občina Tezno, ki je last dolžnika in zastavitelja Hajdnik Igorja, EMŠO
1606964500354, stanujočega Šentilj v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 060, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 20/05 z
dne 20. 7. 2005, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 16,500.000 SIT s pripadki.
SV 1053/2005

Ob-21820/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1053/2005 z
dne 29. 7. 2005, sta bili nepremičnini,
– trisobno stanovanje z oznako B1/4,
identiﬁkacijska številka 55, v skupni izmeri
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90,78 m2, v prvem nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo 55A, Makedonska ulica
45, Maribor, kot posameznem delu stavbe
v etažni lastnini, identiﬁkacijska številka
79, parcela številka 2664/1, katastrska
občina Pobrežje, s solastninsko pravico
na skupnih delih stavbe in funkcionalnem
zemljišču,
– garažno mesto GS031, identiﬁkacijska številka 96 v izmeri 12 m2, v kleti, kot
posameznem delu stavbe v etažni lastnini,
identiﬁkacijska številka 79, parcela številka 2664/1, katastrska občina Pobrežje,
s solastninsko pravico na skupnih delih
stavbe in funkcionalnem zemljišču,
oboje last dolžnice in zastaviteljice Tee
Trs, EMŠO 0907983505444, stanujoče Trniče 058, do 1/2 in Lebar Milana, EMŠO
2508980500242, stanujočega Kopivnik
060, do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 2005, sklenjene s prodajalcem Almont d.o.o. Slovenska Bistrica, zastavljeni v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pripadki.
SV 631/05

Ob-21823/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 631/05
z dne 28. 7. 2005, je bilo stanovanje št.
4, v izmeri 67,80 m2, ki se nahaja v 3.
etaži in kletne shrambe v 1. etaži v izmeri
7,70 m2, na naslovu Ipavčeva 6, Ljubljana,
ki leži na parc. št. 1003 k.o. Bežigrad, last
zastaviteljice Branke Virant, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 14. 10. 2004, z
Goranom Šišakovičem kot prodajalcem,
dodatka k navedeni pogodbi z dne 29. 10.
2004 in vknjiženega dovolila z dne 27. 6.
2005, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 102.000 EUR v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 431/05

Ob-21824/05

Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, opr. št. SV 431/05 z
dne 28. 7. 2005, so bile napremičnine, ki
še niso vpisane v zemljiško knjigo in so bile
pridobljene na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med prodajalko Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in zastaviteljem
Najk, Podjetniški center, d.o.o., Kočevje,
Kidričeva cesta 6 A, 1330 Kočevje, dne
21. 8. 2000, in ki v naravi predstavljajo
poslovne prostore, ki obsegajo prodajno-trgovski prostor, skladiščne prostore,
predprostor in sanitarije, v skupni površini
129,71 m2, poslovni prostori pa so del
stanovanjske stavbe, ki leži na parc. št.
1233, v izmeri 2a 37 m2 in je pripisana na
vložku št. 1984 k.o. Kočevje, zastavljene v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
matična številka 5860571.
SV 520/05

Ob-21826/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 520/05 z dne 29. 7.
2005, je bil v korist upnice Factor banke
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d.d. zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 250.000 EUR, v tolarski vrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki, zastavljen poslovni prostor v izmeri
120,75 m2 bruto, s pripadajočimi kletnimi
prostori v izmeri 50 m2 bruto, v pritličju poslovne stavbe na lokaciji Miklošičeva 10 v
Ljubljani, stoječ na parc. št. 2605, 2606,
2607, 2608 in 2602/1 k.o. Tabor.
SV 295/2005

Ob-21838/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 295/2005 z
dne 14. 7. 2005, je zastavljena nevpisana
nepremičnina, poslovni prostor v Zdravstvenem domu Lenart, v izmeri 129,7 m2,
ki se nahaja v zgornji etaži v severo-vzhodnem delu vzhodnega trakta poslovne stavbe, stoječe na parceli št. 206, k.o. Lenart
v Slovenskih goricah, katerega lastnik je
Ibitah d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2005, sklenjene med Občino Lenart in zastaviteljem,
v korist Nove kreditne banke Maribor d.d.
s sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja
4, MŠ 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 152.000 EUR s pripadki.
SV 656/05

Ob-21839/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-656/05 z dne 1. 6.
2005, je bila nepremičnina, samska soba
št. 41 v izmeri 21,35 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju stavbe Steletova 10,
Ljubljana, in je v lasti zastaviteljev Milutina
Ilića in Milene Ilić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4. 2003, zastavljena
v korist upnika Marjana Koščaka, stan.
Žalna 69 A, Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Milutinu Iliću
in Mileni Ilić, oba stan. Sterletova ul. 10,
Ljubljana.
SV 774/05

Ob-21840/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-774/05 z dne 1. 7.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
2, s pripadajočo kletjo št. 2, vse v skupni
izmeri 75,85 m2, ki se nahajata v stavbi Ul.
28. maja 75, Ljubljana, in je v lasti zastavitelja Ramadana Barbatovci, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 1996,
zastavljena v korist upnika Franca Ahlina,
stan. Za gasilskim domom 11, Grosuplje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.800 EUR s pripadki, napram dolžniku Ramadanu Barbatovci, stan. Ulica
28. maja 75, Ljubljana.
SV 563/05

Ob-21860/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger
iz Maribora, opr. št. SV 563/05 z dne 28. 7.
2005, je bilo idealnih 2/8 nepremičnine
parc. št. 1029, pripisane pri vl. št. 1034,
k.o. Koroška vrata, kar v naravi predstavlja dvosobno stanovanje, v stanovanjski
hiši, v prvem nadstropju levo, na naslovu
Tomanova ulica 7, v Mariboru, s pripadajočim delom zemljišča – parcele št. 1029
stavbišče, hiša v izmeri 168 m2 in dvorišče
v izmeri 102 m2 ter s pripadajočim delom
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skupnih prostorov, delov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti, katerega solastnica je
Volf Jolanda, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 2. 2003 ter aneksa k tej prodajni pogodbi z dne 19. 2. 2003, sklenjene
s prodajalko Kodrič Darinko, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 6,228.817,40 SIT, z letno obrestno mero 6% in 5% letnimi zamudnimi
obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka na
dan 20. 9. 2005 in zapadlostjo zadnjega
obroka na dan 20. 5. 2015.
SV 1062/2005

Ob-21924/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1062/2005 z dne
1. 8. 2005, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje v neto površini 77,90 m2, ki
se nahaja v stanovanjski hiši v Kamnici,
Nad elektrarno 011, stoječi na parceli številka 81/14, katastrska občina Kamnica,
ki je last zastaviteljice Ide Bizjak, EMŠO
0910959505469, stanujoče Brestrnica,
Nad elektrarno 011, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 334/93, sklenjene dne 16. 11.
1993, s prodajalko Dravsko elektrarno Maribor, p.o., Maribor, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 78.100 CHF s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila
oziroma izterjave.
SV 1065/2005

Ob-21925/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1065/2005 z
dne 2. 8. 2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. P-3, v skupni izmeri
26,90 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe v Rušah, Ulica ruške čete 3, zgrajene
na parceli številka 614/1, pripisani pri vložni številki 1378, katastrska občina Ruše, ki
je last dolžnika in zastavitelja Marka Zmaga, EMŠO 1507970500058, stanujočega
Lobnica 005, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 465-02-009/05 108, sklenjene
dne 14. 7. 2005, s prodajalcem Javnim
skladom Občine Ruše, za gospodarjenje z
nepremičninami, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,500.000 SIT s pripadki.
SV 581/05

Ob-21959/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 581/05, je bil poslovni prostor z oznako 2.14 in terasi ob
poslovnem prostoru v skupni izmeri 96 m2,
v medetaži poslovnega objekta F v Trgovsko poslovnem centru Lesce, Železniška
ulica 5, Lesce, ter pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih tega poslovnega objekta v Lescah, ki leži na parc.
št. 13/1 funkcionalen objekt v izmeri 8 m2
in dvorišče v izmeri 650 m2, parc. št. 13/2
stavba v izmeri 675 m2 in parc. št. 14/1

stavba v izmeri 141 m2, ki so pripisane pri
vl. št. 1408 k.o. Hraše, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljen
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, enotna identiﬁkacijska številka MŠ
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 128.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan črpanja kredita s pp.
DV 1756/2005

Ob-21960/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1756/2005 z dne 2. 8.
2005, je bilo stanovanje v izmeri 33,95 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Lepodvorska 3 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1115, k.o. Sp.
Šiška, v lasti zastaviteljice Katarine Škaper, Lepodvorska ul. 3, Ljubljana, EMŠO
1611964505252, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja št. 14/02-466-295/94
z dne 24. 10. 1994, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana-Šiška, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.045,05 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, vse s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 9/2005

Os-21743/05

To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 9/2005 sklep z
dne 6. 7. 2005:
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Mizarstvo Peter Hrastelj s.p.,
Trubarjeva ulica 30, Laško in njegovimi
upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 6. 7. 2005.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene
v tri razrede, kot sledi:
Razred 1: Terjatve upnikov, ki imajo
ločitveno ali izločitveno pravico na premoženju dolžnika – 100% poplačilo.
Razred 2: razred terjatev po 160. členu
ZPPSL – neizplačane plače za obdobje
zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave – 100% poplačilo prednostnih upnikov.
Razred 3: razred terjatev vseh ostalih
upnikov podjetja, ki se poplačajo 20% v
enem letu od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in
4. Seznam upnikov, katerih terjatve
niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in
rokov za njihovo poplačilo po posameznih
razredih, sta sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
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6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 6. 7. 2005 je postal pravnomočen
dne 23. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 7. 2005
St 41/2005

Os-21744/05

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 41/2005 sklep z dne 11. 7.
2005:
I. To sodišče je dne 13. 5. 2005 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Peleti, Proizvodnja biomasnih goriv d.o.o.,
Lesarska 10, Nazarje, ki ga zastopa pooblaščenka Dušana Bajc, odvetnica iz
Ljubljane, z dne 1. 4. 2005 in je dne 11. 7.
2005 ob 11. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Peleti, Proizvodnja biomasnih goriv d.o.o., Lesarska 10, Nazarje
(matična številka: 1876716, ID št. za DDV:
SI90575903).
Odslej se ﬁrma glasi: Peleti, Proizvodnja biomasnih goriv d.o.o., Lesarska 10,
Nazarje (matična številka: 1876716, ID št.
za DDV: SI90575903) – 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 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 42153-7110006-00410505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 7. oktobra 2005 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2005

St 25/2005

Št.
Os-21745/05

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2005 z dne 27. 7. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom VIN
družba za prodajo in trženje vin d.o.o.,
Duplje, Zgornje Duplje 78a, matična številka družbe: 1920014, šifra dejavnosti
družbe: 55.301.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko,
naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Bonex d.o.o., Industrijska cesta 12,
Izola,
– Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, Metlika,
– Addeco H.R. d.o.o., Trdinova 9, Ljubljana,
– Salesianer Miettex d.o.o., Kidričeva
55, Škofja Loka,
– Alijagić Alija kot predstavnik delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 27. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2005
St 216/2002

Os-21746/05

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad IMP Skip d.d. Mengeš
– v stečaju, za dne 12. 9. 2005 ob 12. uri
v sobi 368/III.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Tavčarjeva 9, v sobi 312 in 313 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
St 132/2005

Os-21747/05

To sodišče je s sklepom z dne 14. 7.
2005 pod opr. št. St 132/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
NED - KOM zunanja, notranja trgovina
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, matična številka 1430475, davčna številka 76056236, šifra dejavnosti
51.190.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
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ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (14. 7. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini
na dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mura d.d., Plesa 2, Murska Sobota,
– Rašica Point d.o.o., Zgornje Gameljne 20, Ljubljana,
– Nancy Aljančič s.p., Cvetlična 3, Naklo,
– Ros Pletenine, Tanja Viler s.p., Knezova 11, Ljubljana,
– Miha Nedeljko, Gramozna pot 3a,
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2005
St 179/2003

Os-21748/05

To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku,
ki se vodi zoper stečajno maso dolžnika
Corona d.o.o. Ljubljana, Knezova 34a
– v stečaju, za dne 6. 10. 2005 ob 11. uri
v sobi 363/III tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2005
St 139/2005

Os-21750/05

To sodišče je s sklepom z dne 13. 7.
2005 pod opr. št. St 139/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Rašica Point Invalidsko podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Zgornje Gameljne 20, Ljubljana, matična številka:
1491784, davčna številka 36880779.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
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no po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (13. 7. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini
na dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– NLB, Podružnica Šiška Bežigrad, Celovška 89, Ljubljana,
– Rašica Holding d.d., Zg. Gameljne
20, Ljubljana Šmartno,
– Nevtrum d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana,
– Monera d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
– Mirsada Šabič, Zg. Gameljne 20,
Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 13. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
St 43/2005

Os-21751/05

To sodišče je s sklepom z dne 5. 7.
2005 pod opr. št. St 43/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
LIK Lamelirnica d.o.o. Kočevje, Novomeška cesta 5 in njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati:
1. upnikom iz 1. razreda (razred dobaviteljev in ostalih), katere terjatve bodo
skladno z ZPPSL poplačane v roku, ki ni
daljši od 1 leta v višini 20% nominalne
vrednosti na dan potrjene prisilne poravnave.
2. Upnikom iz 3. razreda (ločitveni upnik), za katere se položaj po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
3. Upnikom iz 4. razreda (izločitveni upnik), za katere se položaj tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni.
4. Upnikom iz 5. razreda – terjatve upnikov po 160. členu ZPPSL, ki predstavljajo obveznosti do delavcev.
Ugotovilo je, da so upniki iz 2. razreda (Liko Stolik d.o.o., Kočevje, Novomeška cesta 5, Kočevje, LIK - Žaga d.o.o.,
Kočevje, Novomeška cesta 5, Kočevje
in LIK Kočevje d.d., Novomeška cesta 5,
Kočevje) svoje terjatve do dolžnika zamenjali v lastniški vložek (v osnovni kapital
družbe).
Ugotovilo je, da prisilna poravnava
učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so
nastale do 9. 3. 2005 kot dneva začetka
postopka prisilne poravnave.
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V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prilogi sklepa v koloni »neugovarjana/priznana terjatev«, ki je sestavni del izreka
sklepa.
Dolžnik je dolžan izplačati upnikom iz
1. razreda ugotovljene terjatve v roku, ki
ni daljši od 1 leta v višini 20% nominalne
vrednosti na dan potrjene prisilne poravnave, to je dne 5. 7. 2005.
Ugotovilo je, da bodo terjatve upnikov
iz 3. razreda z dnem pravnomočnosti tega
sklepa zaradi konverzije v lastniške deleže
prenehale.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 7. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 22. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
St 140/2005

Os-21752/05

To sodišče je s sklepom St 140/2005
dne 26. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cocar d.o.o., Jurčkova cesta 7, Ljubljana, matična številka
1554611, davčna številka 11468904, št.
registrskega vložka 13381800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik, Tbilisijska 81, Ljubljana.
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 17. 10. 2005 ob 11. uri v sobi
321/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2005
St 208/2005

Os-21753/05

To sodišče je s sklepom St 208/2004
dne 26. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Z-Trading trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48
– v stečaju.
Premoženje stečajnega dolžnika se ne
bo unovčevalo in se premoženje v vrednosti 902.871 SIT, in sicer:
– terjatve v višini 285.363,93 SIT do
dolžnika Makra, d.o.o., Ig, Ig 34 in
– nepremičnina – garaža v velikosti
16 m2 – parc. št. 1723/38, vl. št. 2190
v vrednosti 617.507 SIT, izroči družbenikom stečajnega dolžnika Berti Kranjc, roj.
14. 12. 1959, Maji Kranjc, roj. 27. 9. 1981,
in Marku Kranjcu, roj. 17. 3. 1990, vsi stanujoči na naslovu Ig 34, Ig, ter Dušanki
Potočnik, roj. 23. 10. 1965, stanujoči Ob
gozdu 14, Maribor, vsakemu do 1/4.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2005
St 119/2005

Os-21754/05

To sodišče je s sklepom St 119/2005
dne 26. 7. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Arena International
Agency, d.o.o., Ljubljana, Celovška 25,
matična številka 5554276, šifra dejavnosti
92.340, št. reg. vl. 061/11526600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
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 22. 11. 2005 ob 10. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska c. 41, IX.
nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2005
St 93/2004

Os-21755/05

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Ljubljana, Celovška 180b, obvešča upnike, da
se narok za preizkus prijavljenih terjatev,
razpisan za dne 7. 9. 2005 ob 13. uri v
sobi 307/A tukajšnjega sodišča prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
St 45/2005

Os-21756/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 45/2005 z dne 27. 7. 2005 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Tomitech Proizvodnja in storitve d.o.o.,
Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a, ker ni plačal predujma za stroške
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 7. 2005
St 20/2005

Os-21757/05

I. 1. Z dnem 27. 7. 2005 se začne postopek prisilne poravnave dolžnika Koncept Optimum, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., Industrijska 2, Lendava, matična številka 1662252, davčna številka
84675055.
2. Predlagatelju
se
nalaga,
da
na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-6950422028, sklic na številko 11 42200-2340003-51100205 položi
predujem za stroške postopka v višini
1,500.000 SIT v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
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prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun
sodnih taks tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma številka 01100-1000338529
(velja za ﬁzične osebe in zasebnike), sklic
na številko 11 42200-7110006-51100205.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje mag. Milorad Vidovič iz Veščice
6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave se dne 27. 7. 2005 nabije na
oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se 5-članski upniški odbor,
ki ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Elmond d.o.o., Kolodvorska 5, Lendava,
2. Sadego d.o.o., Ferrarska 10, Koper,
3. Prehrana d.o.o., Industrijska ulica 2,
Lendava,
4. Mizarstvo Antolin, Štefan Antolin
s.p., Mladinska 25, Odranci,
5. Cigan Klaudija, Kamovci b.š. – predstavnica delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 7. 2005
St 17/2005

Os-21758/05

I. 1. Z dnem 26. 7. 2005 se začne postopek prisilne poravnave dolžnika V P A
– proizvodnja d.o.o., Velika Polana 106,
matična številka 1954130, davčna številka
64506100.
2. Predlagatelju
se
nalaga,
da
na račun tukajšnjega sodišča št.
01100-6950422028, sklic na številko 11 42200-2340003-51100175 položi
predujem za stroške postopka v višini
1,500.000 SIT v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun
sodnih taks tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma številka 01100-1000338529
(velja za ﬁzične osebe in zasebnike), sklic
na številko 11 42200-7110006-51100175.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Št.

5. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje mag. Milorad Vidovič iz Veščice
6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne
poravnave se dne 26. 7. 2005 nabije na
oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se 5-članski upniški odbor,
ki ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti,
2. S.R.P. računovodske storitve in svetovanje d.o.o., Panonska 44, Beltinci,
3. V Paul Anna tekstilna dejavnost
d.o.o., Velika Polana 106,
4. Pinocchio Trgovina in gradbeništvo
d.o.o., Gosposka 1, Celje,
5. Balažek Marija, Velika Polana 189/b
– predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 7. 2005
St 51/2005

Os-21830/05

To sodišče je s sklepom z dne 5. 7.
2005 pod opr. št. St 51/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Komunalna operativa d.d. Ljubljana,
Povšetova 8, in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
5. 7. 2005.
Terjatve upnikov razreda D izplača
dolžnik v višini 20% zneska terjatev, ugotovljenih na dan 24. 3. 2005 v roku 1 leta
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v tem obdobju je vezana na srednji tečaj EUR, veljaven na dan plačila obveznosti iz prisilne
poravnave.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 29. 4. 2005 pod odložnim pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala – stvarnimi vložki – terjatvami upnikov razreda E, ki se spremenijo
v poslovne deleže v osnovnem kapitalu
dolžnika.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki razreda E svoje terjatve na
dolžnika, dolžnik pa je dolžan opraviti vpis
povečanja osnovnega kapitala v skladu
s sklepom skupščine z dne 29. 4. 2005
o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki – terjatvami upnikov
razreda E.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 7. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 22. 7.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2005
St 144/2005

Os-21831/05

To sodišče je s sklepom St 144/2005
dne 28. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lunatic d.o.o. Ljubljana,
Ilirska 15, matična številka: 1623052,
vložna številka: 13476000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli, odvetnik 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 iz-
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vodih, 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 12. 10. 2005 ob 12.15 v prostorih
tukajšnjega sodišča, na Slovenski cesti
41, v sejni sobi v 9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2005
St 175/2004

Os-21832/05

To sodišče je s sklepom St 175/2004
dne 28. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Biovita marketing,
založništvo, svetovanje d.o.o. – v stečaju, Baznikova 33, 1000 Ljubljana, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2005
St 113/2005

Os-21833/05

To sodišče je s sklepom St 113/2005
dne 28. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Agović Elvira s.p. Kids
fashion, trgovina na drobno s tekstilom
in oblačili, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35, davčna številka: 20724179, 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 29. 7. 2005
St 103/2005

Os-21834/05

To sodišče je s sklepom St 103/2005
dne 28. 7. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom POM gradbeno podjetje d.o.o., Ljubljana, Poljanska 17, matična številka: 5366666, šifra dejavnosti:
60.240.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli, odvetnik 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).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 10. 2005 ob 12. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska cesta 41,
sejna soba v 9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2005
St 6/2005

Os-21835/05

To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Nizke gradnje gradbeno, storitveno trgovska družba d.d.,
Puhova ulica 6, Ptuj, matična številka
5481503, šifra dejavnosti 45.230, davčna številka 70352704, s sklepom opr. št.
St 6/2005, z dne 15. 7. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 28. 7. 2005, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki. Sklep določa:
– razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, bank, delavcev in
državnih organov;
ki se poplačajo v višini 20% njihove
vrednosti z obrestno mero v višini 2% letno, 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 B – terjatve do delavcev, ki se
obravnavajo kot priviligirane,
in se poplačajo v višini 100% njihove
vrednosti, brez obresti, v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave;
– razred C – terjatve ločitvenih upnikov,
na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka,
– razred D – terjatve iz naslova neplačanih zamudnih obresti od neplačanih
davkov in prispevkov, ki se odpustijo.
Sestavni del sklepa je – seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred A, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju na
dan začetka postopka prisilne poravnave
– 24. 2. 2005 (priloga 1), seznam upnikov,
ki so razvrščeni v razred B (priloga 2),
seznam upnikov, ki so razvrščeni v razred
C (priloga 3) in seznam upnikov, ki so razvrščeni v razred D (priloga 4).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 7. 2005
St 4/2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Razred B: Terjatve dobaviteljev, države in državnih institucij, kreditodajalcev, ki
svojih terjatev niso zavarovali in navadne
delavske terjatve, ki se poplačajo v višini
40% ugotovljene terjatve v roku dveh let
od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave s 3% obrestno mero letno, ki se
obračunava od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave do izteka roka za izpolnitev obveznosti.
Razred C: Terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL),
na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka.
Razred D: Upnica Brigita Vangoš, Podgorje 91, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, ki je svojo terjatev v višini 4,146.789
SIT konvertirala v lastniški delež dolžnika
pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena.
Razred E: Upnik Boris Plešnar, Jakčeva 40b, Logatec, ki je svojo terjatev v
višini 3,000.000 SIT konvertiral v trajni
lastniški delež v skladu s 5. točko 43. člena ZPPSL.
3. Seznam upnikov z navedbo višine
prijavljenih terjatev, ugotovljenih terjatev,
višino glasovalne pravice ter z navedbo
zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 6. 2005
St 66/94

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Graﬁka & Gergek podjetje za graﬁčno
dejavnost, trgovino in storitve d.o.o.
– v stečaju, Prevalje, Trg 24, se zaključi
v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2005

Os-21836/05

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2005 z dne 22. 6. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 11. 7. 2005, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom PA GAT
proizvodnja, agencija, gostinstvo in
trgovina d.o.o., Glavni trg 25, Slovenj
Gradec in njenimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A 1: Ločitveni upnik Kärntner
Sparkasse Ljubljana, AG, na katerega
prisilna poravnava ne učinkuje in bodo
obveznosti poplačane 100% v skladu s
pogodbo.
Razred A 2: Izločitveni upnik LB Leasing d.o.o., Ljubljana, na katerega prisilna
poravnava ne učinkuje in bodo obveznosti
poplačane 100% v skladu s pogodbo.

Os-21837/05

pa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z
dne 23. 5. 2005, pod opr. št. 2005/00076,
ki je postal pravnomočen dne 9. 6. 2005,
v korist upnika RS, Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, Davčni urad Velenje, Velenje, zoper dolžnika Nukić Adema,
Kardeljev trg 1, Velenje, zaradi izterjave
tolarske protivrednosti 89.917,50 SIT s
p.p., opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in jo predstavlja 1/2
stanovanja št. 45, ki se nahaja v VI. nadstropju v bloku v Velenju, Kardeljev trg 1,
ki stoji na parc. št. 2394, k.o. Velenje in
meri 85,33 m2, ki je po podatkih v spisu
last dolžnika Nukić Adema, Kardeljev trg
1, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 22. 6. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6480/2004

Os-19636/05

Okrajno sodišče na Ptuju je dne 20. 6.
2005 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 36-225/92-14-PE
z dne 24. 4. 1992, sklenjene med Občino
Ptuj in Berisho Zečirjem.
Na podlagi citirane listine, kupne pogodbe z dne 12. 8. 1997, Berisho Zečirjem iz Kungote pri Ptuju 29, kot prodajalcem in Marijo Žibrat, stanujočo Kvedrova
ul. 5, kot kupcem in pravnomočne sodbe
Okrajnega sodišča na Ptuju, P 44/98 z
dne 29. 3. 2004, je pri nepremičninah vl.
št. 2963/21, k.o. Ptuj, ki stoji na parceli
št. 545/8, predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Marije Žibrat, stanujoče
Kvedrova ul. 5, Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v roku dveh mesecev od objave tega oklica, z ugovorom, vloženim pri
Okrajnem sodišču na Ptuju, izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka, v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2005

Izvršbe
In 116/04

Os-21463/05

Na podlagi sklepa opr. št. In 116/04
z dne 24. 6. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje
št. 8 s kletjo in drvarnico, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Trbovljah, Šuštarjeva
kolonija 2, ki pa ni vpisana v zemljiško
knjigo, v lasti dolžnikov, vsakega do 1/2,
zarubljeno v korist upnika SOP Trbovlje,
d.o.o., Ulica 1. junija 36, Trbovlje, zaradi
izterjave 372.882 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2005
In 2005/00076

Os-18128/05

V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi skle-

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 341/2003

Os-16867/05

Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Christopherja
Kosa, stan. Grlinci 34, Juršinci, zastopan
po očetu in zakonitem zastopniku Milenku
Kosu, stan. Grlinci 34, Juršinci, pooblaščenka po Bpp 114/2003, odv. Alenka Čeh
Gerečnik iz Ptuja, zoper toženo stranko
Keti Hrvatin, stalno stan. Kapelica 88, Labin, Republika Hrvaška, sedaj pri Micali
Micheleom, Via Verniellis 46, Trst, Italija,
zaradi plačila preživnine (sp. vr. 90.000
SIT), toženki na podlagi 5. točke II. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
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stopku (ZPP) ker je v tujini in nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Igorja
Majnika iz Ptuja, Aškerčeva ul. 16.
Začasni zastopnik ima v postopku opr.
št. P 341/2003, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 8. 6. 2005

Oklici dedičem
D 187/2003

Os-21351/05

V zapuščinski zadevi po dne 5. 9. 2003
umrlem Meze Frančišku, sinu Lovreta, roj.
4. 11. 1921, upokojencu iz Vipave, Cesta
18. aprila 7, državljanu Republike Slovenije, bi za dedovanje prišli v poštev tudi
pravni nasledniki njegovega že pokojnega brata Meze Alojza, ki je živel in umrl v
Venezueli, katerih imena in naslovi niso
znani.
Glede na navedeno sodišče poziva pravne naslednike pokojnega Meze Alojza,
zapustnikovega brata, da se v roku enega
leta od objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču, sicer bo sodišče opravilo
in zaključilo zapuščinski postopek glede
na podatke, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 6. 2005
D II D 663/2003

Os-21353/05

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po Ljudmili Kovač, roj. Spreitzer, upokojenki, roj. 23. 5.
1874, umrli 25. 8. 1959, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Povšetova 58, državljanki
FLRJ.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
III D 631/2002

Št.

postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2005
II D 144/97

Os-21356/05

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Ani Tonja, roj. Zavodnik, roj. 9. 7. 1904, upokojenki, nazadnje stanujoči Zrinjskega
cesta 2, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije.
Kot zakoniti dedič pride v poštev tudi
zapustničin polbrat Gregor Bašnjec, katerega naslov je neznan. Sodišče zaradi
navedenega na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Bašnjec Gregorja, da
se priglasi sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-18502/05
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2005/05739 z dne
27. 6. 2005, pri subjektu vpisa ALARIX,
računalniški inženiring in komunikacije d.o.o., sedež: Koprska ulica 98, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/38421/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembo ﬁrme, skrajšane ﬁrme in družbene pogodbe, s temile podatki:
Matična številka: 1429876
Firma: ALARIX SKUPINA kapitalske
naložbe d.o.o.
Skrajšana ﬁrma: ALARIX SKUPINA
d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 31. 5. 2005.

Os-19380/05

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Mavsar
Vijekoslavi, hčeri Julije, roj. 29. 2. 1924,
umrli 1. 6. 2002, nazadnje stanujoči Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije.
Kot zakonita dedinja pride v poštev
tudi zapustničina hči Gajger Darinka,
roj. 18. 11. 1948, katere naslov ni znan.
Sodišče zaradi navedenega na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva
Gajger Darinko, da se priglasi sodišču v
enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1304/2005

Rg-19639/05

Družba Pilaster, proizvodno in storitveno podjetje Žirovnica, d.o.o., s sedežem Žirovnica 107, Žirovnica, vpisana na
reg. vl. št. 1/04621/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Mežek Igor, Žirovnica 107 a, Žirovnica
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in Vojnović Ljiljana, Prešernova 6, Radovljica.
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 7. 7. 2005
Srg 07529/2005

Rg-21380/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Šmon,
Trgovsko, storitveno in posredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pod Gričem 9, ki jo
zastopa notarka Lokošek Majda iz Domžal, Kolodvorska 6, objavlja sklep:
družba Šmon, Trgovsko, storitveno
in posredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pod Gričem 9, reg. št. vl. 1/23637/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 21. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Šmon Janez, Pod gričem
9, Ljubljana-Črnuče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
Srg 749/2004

Rg-2844/05

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Biros Temlin/Temlin, podjetje za biro storitve in marketing d.n.o.,
Martjanci 45 A, 9221 Martjanci, vpisana
v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/01254-00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po sklepu družbenika družbe
z dne 24. 11. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Temlin Olga, rojena 18. 11. 1948 in
Temlin Tibor, rojen 8. 4 1948, oba stanujoča Martjanci 45, kot zakonca in družbenika
družbe prevzemata obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
V družbi ni nobenega premoženja, tako
da dogovor o delitvi premoženja po izbrisu
družbe iz sodnega registra odpade.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 1. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Arnšek Dušan, Trubarjeva ulica 35,
Celje, potni list, št. P00216709, izdala UE
Celje. gnd-195218
Arnšek Tatjana, Trubarjeva ulica 35,
Celje, potni list, št. P00292155, izdala UE
Celje. gnb-195220
Arzon Viljem, Gažon 37, Šmarje, potni
list, št. P00598747, izdala UE Koper.
gns-194928
Bezget Mitja, Dolgi vrh 5, Laporje, potni
list, št. P00857398, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-195216
Bikić Melisa, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00684821. gnu-195176
Bižić Sašo, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, potni list, št. P00895406.
gnn-195208
Čaušević Salih, Koželjskega ulica 6,
Velenje, potni list, št. P00720750, izdala
UE Velenje. gny-195097
Dobra Katarina, Ulica Mire Miheli
4, Ljubljana, potni list, št. P00335498.
gno-195282
Flegar Robert, Ulica Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, potni list, št. P00758193.
gni-195088
Gantar Vanja, Obrtna 32, Izola - Isola,
potni list, št. P00639722, izdala UE Izola.
gnl-195210
Grubič Matej, Žagarska ulica 3,
Brežice, potni list, št. P00545581, izdala
UE Brežice. gnm-195234
Grubič Miran, Žagarska ulica 3,
Brežice, potni list, št. P00340940, izdala
UE Brežice. gnp-195231
Harb Iztok, Krčevinska 53, Maribor,
potni list, št. P00051719. gnt-195227
Jurko Bojan, Hrovatova 8, Limbuš,
potni list, št. P01098616. gny-195222
Kostadinov Daniel, Gornji trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00690550.
gnw-194899
Kralj Tina, Ledine 57, Nova Gorica,
potni list, št. P00665938, izdala UE Nova
Gorica. gnq-194930
Kren
Danijel,
Jareninski
vrh
41/a, Jarenina, potni list, št. P00197452.
m-953
Lazić Vasilije, Cankarjeva 27, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00082719.
gnd-195243
Lazić Vasilije, Cankarjeva 27, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. Ai 165666 - petletne listine za prehod
meje z Italijo. gnc-195244
Markovič Danijel, Knezova ulica
18, Ljubljana, potni list, št. P00871590.
gnz-195171
Matić Natja, Šubičeva 7/b, Domžale,
potni list, št. P00748449. gni-195163
Meznarič Janez, Župančičeva 4, Ptuj,
potni list, št. P00201953, izdala UE Ptuj.
gnm-194934

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mijanovič Vojko, Kopriva 40/a, Dutovlje,
potni list, št. P00942530, izdala UE
Sežana. gnu-195101
Mitić Jelena, Dolina 8, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00920579.
gnf-194966
Molek Janez, Gradac 131, Gradac,
potni list, št. P00280689, izdala UE
Metlika. gnm-195084
Nose Maja, Mihov štradon 9, Ljubljana,
potni list, št. P00828086. gnk-194961
Okrožnik Erih, Rovtarska 45, Logatec,
potni list, št. P00687349, izdala UE
Logatec. gno-194957
Podgorac Aleksandra, Prekomorskih
brigad 26/b, Šempeter pri Gorici, potni list,
št. P00707742. gnl-195085
Pokleka Sašo, Kenzova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00890816. gnz-195246
Požlep Jožefa, Tevče 10/a, Laško,
potni list, št. P00167854, izdala UE Laško.
gnl-194935
Ruić Simon, Prežihova ulica 34, Celje,
potni list, št. P00242328, izdala UE Celje.
gnb-194945
Schadl Marija, Stari trg 7, Ljutomer,
potni list, št. P00790165, izdala UE
Ljutomer. gnj-195087
Simič Gal, Smlednik 92, Smlednik,
potni list, št. P00942148. gni-195288
Smerdelj Domen, Novo Polje, Cesta
XXI/4, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00569627. gnv-195200
Šadl Štefan, Ulica Otona Župančiča 4,
Murska Sobota, potni list, št. P00051381,
izdala UE Murska Sobota. gno-194932
Šamec Tomi, Pernica 27, Pernica, potni
list, št. P01014566, izdala UE Maribor.
gnq-195105
Škafar Vlado, Rašiška 1, Ljubljana,
potni list, št. P00607349. gnv-194975
Štern Veronika, Fram 44, Fram, potni
list, št. P00249790. gns-195228
Tašker Janez, Spodnje Gorče 16,
Braslovče, potni list, št. P00985928, izdala
UE Žalec. gng-194940
Tašker Zlatka, Spodnje Gorče 16,
Braslovče, potni list, št. P01124917, izdala
UE Žalec. gnf-194941
Todorović Tanja, Polje, ceta XXVI/15,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00834022.
gne-195167
Tratnjek Marija, Lendavska ulica 8,
Murska Sobota, potni list, št. P00824690,
izdala UE Murska Sobota. gnn-195083
Vidmar Davorin, Cankarjeva 42,
Nova Gorica, potni list, št. P00844592.
gnw-195224
Vojko
Mijanovič,
Kopriva
40/a,
Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000183828, izdala UE Sežana.
gnv-195100

Osebne izkaznice
Adamič Borut, bizeljska cesta 11,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000853866.
gnq-195130

Adamič Ema, Graben 5, Ortnek, osebno
izkaznico, št. 000386623. gnf-195291
Araus Simona, Prelska 31, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000921541.
gnj-195112
Bajt Lidija, Srednja vas pri Šenčurju 98,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001023823.
gnj-195012
Bajželj Neja, Cesta Jaka Platiše 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000884263.
gnm-195009
Bavčar Rok, Cankarjeva ulica 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001722914.
gnj-195262
Bavec Maj, Poljanska cesta 9, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001146267.
gnc-195269
Bedrač Franc, Ruška cesta 87,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000748181.
gnu-194976
Belej
Martin,
Hranilniška
ulica
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000782147. gnn-195058
Benkovič Marjeta, Cankarjeva 55,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001475060.
gnr-194929
Bergant Andraž, Kaštabona 63,
Šmarje, osebno izkaznico, št. 001616883.
gnd-195043
Bergant
Rozalija,
Trstenjakova
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000259642. gnp-195056
Berkopec Jožef, Zemelj 2, Gradac,
osebno
izkaznico,
št.
000513841.
gng-195115
Berlec Simon Peter, Frančiškanski
trg 1, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001473179. gny-194947
Bižić Sašo, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000530944. gno-195207
Blatnik Vinko, Kosovelova ulica
47, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000729019. gnc-194969
Blaznik Terezija, Št. Janž pri Radljah
88, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000259443. gnx-195123
Borić Viktorija, Jelovška ulica 23,
Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000396727. gnq-195005
Boštjančič Benita Lidija, Matteottijeva
ulica 10, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 000154004. gni-195063
Božič Damjan, Valvasorjeva ulica 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001742408.
gnr-195129
Brenčič Rozalija, Ulica ob starem
zidovju 1, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 000750181. gnh-195114
Brlan Maja, Bilečanska 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001223460.
gnc-195169
Brodar Marija, Zgornji Tuštanj 6/a,
Moravče, osebno izkaznico, št. 001750252.
gnu-195251
Brunčič Jožef, Hermana Potočnika
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001427855. gnt-194952
Cindrič
ivan,
Matjaževa
ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001731246. gnm-195059

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Colja Teja, Pod Bresti 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001169306.
gnn-195233
cvijanović Danijel, Ulica Gradnikove
brigade 33, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 001425877. gnl-195260
Čeh Maja, Ulica Bračičeve brigade 8/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001751176. gnb-194920
Čuček Filip, Spodnja voličina 97/f,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000758055.
gng-195265
Čuk
Gaja,
Ljubljanska
cesta
19, Postojna, osebno izkaznico, št.
001652256. gny-194922
Dolenc Franc, Ane Zihrlove 12,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001884459. gnt-195102
Dušič Timotej, Trčova 222, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000905917.
gnb-195070
Ferletič Robert, Orehovlje 9/l, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001406106.
gnm-195259
Filipič Smiljan, Bevkova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001703310.
gnd-195068
Fišer Robert, Kladnikova ulica 10,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000302911.
gno-195132
Golob Tomislav, Škrilje 52, Ig, osebno
izkaznico, št. 001086763. gnh-195039
Golobič Marko, Krč 7, Semič, osebno
izkaznico, št. 001112072. gnp-195106
Gorenšek Cvetka, Nad streliščem 1,
Štore, osebno izkaznico, št. 001693588.
gne-195017
Gorišek Andrej, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001762377. gnv-195050
Gradič Mojca, Lackova cesta 74,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001828373.
gny-195072
Grča Franci, Kamnik pod Krimom
11A, Preserje, osebno izkaznico, št.
000901768. gnt-195202
Hafnar Mihael, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000708381.
gno-195007
Hamzić Raha, Ravne 101A, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000757751.
gnk-195111
Haromet Ljubinka, Jakčeva ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000445046. gny-195022
Horvat Dejan, Dolina 31D, Puconci,
osebno
izkaznico,
št.
000358253.
gny-195122
Hra Sandi, Opekarska ulica 9, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001476790. gno-195057
Hrvatič Margita, Mala Pristava 20,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000710301. gnw-194924
Hudorovič Alenka,
Velika
Loka
60, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001731266. gnm-195034
Humar Emil, Prečna ulica 30, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000868148.
gnk-195011

Hvala Mitja, Pečine 23, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 001803091.
gnc-195119
Ivančič Mirjana, Zgornje Škoﬁje 32,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 000168727.
gni-195038
Jagarinec Darko, Keleminova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001126885.
gnz-195071
Jakomin Švara, Izvidniška cesta 9,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 000796777.
gnr-195054
Jakopec Venčeslav, Talce 43, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001746285.
gnd-195143
Javoršek Ana Marta, Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000290387. gnb-195045
Jelenc Franc, Prezrenje 17, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
001568486.
gnp-195006
Jeraj Matjaž, Sinja Gorica 60, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001019330.
gnm-195134
Justinek Aleš, Ugovec 8, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
000313485.
gns-195253
Juvan Mirjana, Rašica 14, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 001499598.
gnc-195194
Kadunc Petra, Slovenska cesta
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001179581. gno-195032
Kastelic Majda Marija, Clevelandska
ulica 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001583070. gnm-194959
Kastelic Matija, Periška cesta 8,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000745970. gnv-195000
Kastelic Simona, Kočarji 2, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001691219.
gnj-194937
Kavčnik Barbara, Partizanska ulica 21,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000988352.
gnn-195008
Kerekeš Marija, Gorkičeva ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000766576. gnv-195025
Klanjšček Igor, Kosovelova ulica 3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001864967.
gnb-195120
Klemenčič Karoly Kian, Cvetkova ulica
34, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001886993. gnz-195121
Klobučar Igor, Ulica Danila Bučarja
3, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
000288524. gno-195257
Kokalj Marija, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001585073.
gny-195047
Kolar Džangir, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000244138.
gns-195028
Kolbezen
Stanko,
Triglavska
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000101248. gny-195197
Kolmanič
Davor,
Veličane
31,
Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001790553. gnh-195014
Koren Helena, Bonini 109, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
001611968. gnu-195051
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Korenika Jordan, Korte 42, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 001420430.
gni-195113
Kostadinov
Daniel,
Gornji
trg
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001056396. gnv-194900
Koštić
Mirsad,
Celovška
cesta
140, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001799390. gnq-195030
Kovač
Milena,
Poljanska
cesta
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000335931. gnn-195033
Kovačič Rajmund, Veliki Gaber
107, Velika Loka, osebno izkaznico, št.
001043602. gnk-195036
Kralj Mladen, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, osebno izkaznico, št.
001498503. gne-195067
Kravanja Aljaž, Trenta 41/a, Soča,
osebno
izkaznico,
št.
001284512.
gnd-195118
Križanič Uroš, Studenec 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001016641.
gnj-195062
Kulenović Senija, Mucherjeva ulica
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000694859. gns-195053
Lamprečnik Anja, Velika Pirešica 15,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000937780.
gnr-195104
Lapuh Franc, Prilipe 8, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001417853. gnp-195131
Logar Alvina, Bičevje 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000020042.
gnf-195041
Lukežič Žiga, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000224002.
gnx-195048
Magjar
Stanko,
V
Kladeh
20/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001347470. gnc-195044
Majdič Cirila, Kersnikova ulica 22,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000085971.
gnv-195250
Markič
Špela,
Kuzmičeva
ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001840815. gnt-195052
Maroh Uroš, Jakopičeva ulica 30,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000836808.
gne-195117
Maršič
Dorijan,
Ulica
generala
Levičnika 34A, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000242563. gnk-195061
Medved Maks, Medvedova 9, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001814045.
gnj-195212
Mehle Antonija, Ponova vas 6A,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000721250. gnp-195031
Milenkovski Monika, Ulica Otona
Župančiča 32, Idrija, osebno izkaznico,
št. 001391642. gnj-195037
Mišmaš David, Ambrus 1B, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
001896053.
gnt-195027
Mitić Jelena, Dolina 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001632014. gnk-195136
Mužič
Nevenka,
Obirska
ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000953583. gnq-195055
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Novak Janko, Prule 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000170551.
gnr-195029
Novak Jure, Bilečanska 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001780041.
gnb-195170
Novak Ksenija, Ulica Janeza Rožiča
26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000866281. gnu-195026
Ogulin Robert, Cerovec pri črešnjevcu
1/b, Semič, osebno izkaznico, št.
001232236. gne-195142
Oprčkal Gregor, Višnja vas 15/a,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001302001.
gnz-194921
Osterman Marija, Golice 14J, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000299385.
gnf-195116
Pancer
Justina,
Brilejeva
ulica
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000327660. gnb-195270
Patekar Mario, Slekovčeva ulica 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000303342.
gni-195138
Pečnik Boštjan, Milke Volk 50, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001180425.
gns-195103
Pepelnjak Aljaž,
Globoko
11/e,
Makole, osebno izkaznico, št. 001206512.
gnv-194950
Petrović Aleksandar, Kettejeva ulica
19, Postojna, osebno izkaznico, št.
000897691. gng-195015
Plahuta
Ana,
Vodnikova
cesta
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000035319. gnd-195018
Plajnšek Marjeta, Strossmajerjeva 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000556139.
gnh-194939
Planinc Rebeka, Groharjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001660758.
gnc-195069
Povirk Marija, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00948309.
gnf-195166
Prodnik Primož, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, Celje, osebno izkaznico, št.
001753495. gnc-195019
Ravnik Martina, Vandotova ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000438837. gnd-195268
Rousseau Sara, Ulica koroškega
bataljona 13, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000215509. gnw-195024
Sedmak Terezija, Celovška cesta
149, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000071171. gnf-195016
Sernelj Dušan, Tugomerjeva ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001025028. gnw-195049
Sešlar Tomaž, Cesta Tončke Čeč 51/c,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000160643.
gnn-195258
Sitar Tomaž, Ljubljanska cesta 12/b,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001188007.
gnw-195249
Skok
Nataša,
Židovska
steza
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001208812. gnb-195020
Slavec Ivana, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000378551.
gnl-195135
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Sovič Branko, Vrata 4, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 001838075.
gnf-195066
Srebrnič Jernej, Zagrad 3, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
000325047.
gnk-195261
Struna
Ana,
Cesta
revolucije
6, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000708174. gnf-195141
Svetec Marko, Bukovska vas 53,
Šentjanž
pri
Dravogradu,
osebno
izkaznico, št. 000008601. gnl-195110
Šadl Sergej, Naselje Ljudske pravice
3, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001824446. gnu-195126
Šeruga Katarina, Žgečeva ulica 6,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000241250.
gng-195140
Škerl Primož, Kleče 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001338165. gni-195238
Šprogar Damjan, Jurišna vas 9, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 000211598.
gnc-194919
Štebih Sonja, Gočova 21/a, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000441384. gnh-195264
Štrekelj
Janko,
Na
Trati
5,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001152410. gnm-195284
Štrukelj Marko, Liminjanska cesta 79,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000400172. gng-195065
Štumpfel Martin, Koželjskega ulica 5,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000206145.
gnw-194949
Šušteršič Dane, Glavarjeva ulica
44, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001864389. gnh-195064
Tašner Robi, Kardeljeva ploščad
28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001330830. gnx-195023
Tepina Aljaž, Strmov 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000316813. gnl-195010
Tkalec
Blanka,
Kodrova
ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001253722. gnl-195060
Todorović Tanja, Polje, ceta XXVI/15,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000211581. gnd-195168
Tomažin Nace, Cirje 14, Raka, osebno
izkaznico, št. 001513266. gns-195128
Trebežnik Branko, Jagnjenica 45,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000063401.
gnm-195109
Trebše Marija, Donačka Gora 4,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000971985.
gnb-195095
Tržan Rajko, Lopata 64, Celje, osebno
izkaznico, št. 000719269. gnz-195021
Vasić Sanja, Pivška ulica 1/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000146472.
gnx-194923
Vegi Andreja, Cesta na Trato 34,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000852670.
gnd-195093
Videc Zdenko, Vodruž 34, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000773522.
gnp-195256
Vidmar Ana, Pipanova cesta 36,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000185975.
gni-195013

Vidmar Uroš, Gorenja Lepa vas 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 000883418.
gnt-195127
Vivoda
Mirjam,
Ulica
Hermana
Potočnika 35, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000907715. gne-195042
Zadravec Jožica, Užiška ulica 5,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001477680.
gnn-195108
Zajc Alen, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001730353. gng-195040
Zajc Vinko, Prisoja 7, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001816080.
gnv-195125
Zupančič Mateja, Lutverci 12, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
001342818.
gnr-195254
Žabota Janez, Pristava 6, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001344097.
gnx-194948
Žaljec Sašo, Lipova ulica 5, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001406235.
gnx-195248
Žargi Tjaša, Ulica 5. prekomorske 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001808402.
gnh-195139
Žerdin
Marjan,
Rodmošci
11,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001321305. gnq-195255
Žižek Štefan, Ivanci 54, Bogojina,
osebno
izkaznico,
št.
000717274.
gnw-195124
Žnidar
Hinko,
Praprotnikova
7,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001584776.
gnl-195235
Žurga Teja, Martinjak 38, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001704346.
gnn-195133
Žvan Pavla, Lepodvorska ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001808063. gnl-195035

Vozniška dovoljenja
Agnič Miran, 7. avgusta 11, Dob,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 2168785, izdala UE Domžale.
gnu-195226
Akrapovič Matej, Kavaliči 12, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
40307, reg. št. 28898. gnu-195076
Ambrož Jure, Polje, cesta XXVIII/1,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BCGH, št. S2028541, reg. št.
152840, izdala UE Ljubljana. gng-195290
Banﬁč Branko, Zabukovica 78, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2014870, reg. št. 10214, izdala UE
Žalec. gne-194942
Bečirović Ismet, Podvine 25/a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BCGH, št. S 1763588.
gnd-194943
Belingar Dominik, Vetrišče 8, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
S 1038392, reg. št. 11210, izdala UE Nova
Gorica. gnt-195002
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Berdajs Jožef, Javorje 13, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1465937, izdala UE Litija. gnt-195252
Berkopec Jožef, Zemelj 2, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
628976, reg. št. 1631, izdala UE Metlika.
gnr-195004
Bižić Sašo, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S2144912, reg. št. 191156,
izdala UE Ljubljana. gnp-195206
Blatnik Vinko, Kosovelova ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419864, izdala UE Ljubljana.
gnd-194968
Božič Damjan, Valvasorjeva ulica 21,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1705341, reg. št. 18634, izdala UE
Brežice. gng-194965
Brce Tadej, Cesta Jaka Platiše 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S1720841, reg. št.
45258, izdala UE Kranj. gnx-195173
Brkič Čamil Samo, Cesta borcev 3A,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A
do 350ccm BGH, št. S 1424598, reg. št.
29516, izdala UE Domžale. gnp-195281
Centa Primož, Stritarjeva ulica 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1568337, reg. št. 24640, izdala UE
Domžale. gnm-195213
Cetin Klavdijo, Vandanel 7, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 001858437, reg. št.
22521. gnk-195086
Colja Teja, Pod Bresti 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2138643, izdala UE Ljubljana.
gnf-195241
Černič Drago, Ulica Pohorskega
bataljona 177, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S354680, reg. št.
49769, izdala UE Ljubljana. gnu-195276
Damjan Peric, Zasavska cesta 7/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1056025, reg. št. 35117, izdala UE
Kranj. gnt-195177
Debevec Luka, Ig 410, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH,
št. S 1615357, izdala UE Ljubljana.
gnh-194964
Dodič Sergej, Izletniška pot 21, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 51752, reg. št. 26153.
gnl-195185
Dodić Vanja, Izletniška pot 21, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 44728, reg. št. 43022.
gno-194907
Dolinšek Anton, Zadobrovšeka cesta
20A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S44964, reg. št. 68554, izdala
UE Ljubljana. gnp-194931
Eminović Haris, Liminjan 1/a, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 44874, reg. št. 44300. gnp-194906
Ferfolja Jurij, Korita na Krasu
4/a, Kostanjevica na Krasu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1463543, reg.
št. 46122. gnh-195189

Fir Ivica, Bereča vas 23, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
628914, reg. št. 2370, izdala UE Metlika.
gnz-194896
Fortuna Branka, Pod Gozdom cesta
II/11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1852594, reg. št.
10468, izdala UE Grosuplje. gnd-195147
Gajski Jože, Dolina 38, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
001970395, reg. št. 2271, izdala UE Tržič.
gnu-195001
Gerečnik Sonja, Log 225, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001557513, reg. št. 1233, izdala UE
Ruše. m-954
Gorenc Jože, Gor. Lenart 56, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. S1522274, reg. št.
11201. gng-195190
Grča Franci, Kamnik pod Krimom
11A, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S2086400, reg. št. 119419,
izdala UE Ljubljana. gnu-195201
Grims Cvetka-Terezija, Cesta Staneta
Žagarja 39, Kranj, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1055705, reg. št. 18029.
gno-195182
Grubič Miran, Žagarska ulica 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1705055, izdala UE Brežice. gno-195232
Hamzić Raha, Ravne 101/a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054640, reg. št. 25840, izdala UE
Velenje. gnc-195094
Holcman Barbara, Glavni trg 14,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1207436, reg. št. 11593, izdala UE
Ljutomer. gni-194963
Horvat Dejvid, Gibina 29, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1675050, reg. št. 11385, izdala
UE Ljutomer. gne-194992
Imperl Helena, Štrekljeva ulica 72,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 1862601, reg. št.
123616, izdala UE Maribor. gnv-195225
Ivančič Mirjana, Zgornje Škoﬁje 32,
Škoﬁje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGI,
št. S 176592, reg. št. 4407. gnv-195075
Jačimovič Vesna, Prečna 85, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37473, izdala UE Novo mesto.
gns-195003
Jagarinec Darko, Keleminova ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1625458, reg. št. 93767, izdala UE
Maribor. gne-195092
Jakolič Leon, Brunšvik 43, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
GH, št. S 1765946, reg. št. 126694, izdala
UE Maribor. gnx-195098
Jankovec Nina, Črni vrh 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2139621, izdala UE Ljubljana.
gnq-194955
Jelenc Franc, Prezrenje 17, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
299888, reg. št. 1644. gnz-194996
Jesenšek Marko, Razgor 19/a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1258592, reg. št. 15811. gnw-195099
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Jud Stanislav, Strmec nad Dobrno 19/b,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 45729. gnf-195091
Juvan Mirjana, Rašica 14, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1871451, reg. št. 160599, izdala UE
Ljubljana. gnh-195193
Kastelic Majda Marija, Clevelandska
ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h BGH, št. S 2086238,
izdala UE Ljubljana. gnl-194960
Kavčnik Barbara, Partizanska 21,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1235130, reg. št. 49554, izdala UE
Kranj. gnp-194956
Klanjšček Igor, Kosovelova ulica 3,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1978041,
izdala UE Tolmin. gnm-194913
Klebčar Breda, Nova Sušica 18,
Košana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 12449. gnq-195080
Klun Rok, Struška ulica 14, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 8639, izdala UE Ribnica.
gns-195278
Kolarič Boštjan, Dolge Njive 16,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001513412, izdala UE Lenart.
gnd-194993
Kopač Mihael, Gasilska cesta 31,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1460618, reg. št. 53569. gnn-195183
Korošec Alojz, Cesta na Dobrovo
51, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1957100, reg. št.
18686. gnq-194905
Koselj Boštjan, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097142, izdala UE Ljubljana.
gne-194967
Kostadinov Daniel, Gornji trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 234144, izdala UE
Ljubljana. gnx-194898
Kotnik Marjeta, Šaranovičeva 7/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32195. gnc-194944
Kovačić Boštjan, Vrtnarija 1/d, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, reg. št. 16464, izdala UE Vrhnika.
gnq-195230
Krajnc Tatjana, Repišče 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGHI, št. S
1982032, izdala UE Ptuj. gnw-195074
Kralj Mladen, Šempetrska 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
672425, reg. št. 84278, izdala UE Maribor.
gnh-195239
Kramar Janez, Iška vas 77, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S19052004,
reg. št. 157356, izdala UE Ljubljana.
gnb-195245
Križanič Daša, Dolenjska cesta
240, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1822534,
reg. št. 262125, izdala UE Ljubljana.
gnw-195174
Kuljanac Bojan, Olimje 33, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16172, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-194982
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Lazić Vasilije, Cankarjeva 27, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 52012, reg. št. 45069,
izdala UE Koper. gne-195242
Lončarević Sandi, Goriška 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35394. gnx-195223
Makovec Klavdija, Ljubljanska cesta
4/b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 587355, reg. št. 15338, izdala
UE Grosuplje. gnr-194954
Marvin Vinko, Vogrsko 64/c, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, št. S 1835922,
izdala UE Nova Gorica. gnh-194989
Medved Maks, Medvedova 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1575007, reg. št. 3079, izdala UE Kamnik.
gnk-195211
Meglič Magda, Slavka Gruma 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16227, izdala UE Novo mesto.
gnp-195181
Merčun Jasna, Bišče 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1632747, reg. št. 38761, izdala UE
Domžale. gnx-195273
Mijanovič Vojko, Kopriva 40/a, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
19415, izdala UE Sežana. gnx-194998
Mužan Tomaž, Partizanska 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BEFGH, št. S 1934209, reg. št. 166063.
gnl-194910
Nikl Vlasta, Kozinova ulica 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160556, reg. št. 11931, izdala UE Maribor.
gno-195107
Novosel Anja, Krajčeva 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 42313, izdala UE
Novo mesto. gns-195178
Osterman Andrej, Ulica Dr. Zajca 11A,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001712143, reg. št.
34206, izdala UE Domžale. gny-195247
Otoničar Katja, Moste 76/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1313513, izdala UE Jesenice.
gnh-194914
Pancer Justina, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 646460, izdala UE Ljubljana.
gnz-195271
Perdan Katja, Stari trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1615696, reg. št. 236253, izdala
UE Ljubljana. gnz-194971
Peric Matjaž, Bilje 135/c, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2006082, reg. št. 34429, izdala UE Nova
Gorica. gnb-194895
Petelin Domen, Kamnik pod Krimom
72/c, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459923, izdala UE Ljubljana.
gnj-195137
Peterman Janez, Zgornje Gorje 24,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 2022853, reg. št. 21738.
gnf-194991
Peterman Tatjana, Rebr 19, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1999034, reg. št. 18211. gnb-194995
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Petrič Sebastijan, Ekartova ulica 23C,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1643792, reg. št. 125597, izdala UE
Maribor. gnq-195180
Plešec
Mira,
Medna
53B,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1596733, reg. št. 120536,
izdala UE Ljubljana. gnl-195089
Podgornik Matjaž, Knupleževa 4,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 755275, reg. št. 6271, izdala UE Ruše.
m-956
Povirk Marija, Trebinjska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1050614, reg. št. 208815, izdala UE
Ljubljana. gnk-195165
Pozderec Igor, Volkmerjeva ulica 7,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. AB E
k B GH, št. S 001035824, reg. št. 7899,
izdala UE Ljutomer. gnb-194999
Predovič Aleksander, Bereča vas
15/a, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 125ccm in do 11kW BGH, št. S
1431388, reg. št. 5126, izdala UE Metlika.
gnx-195073
Prodnik Primož, Ulica frankolovskih
žrtev 15, Celje, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BFGH, reg. št. 9651.
gnn-194983
Pšeničnik Jernej, Libeliče 19, Libeliče,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5444.
gnm-194909
Ravnik Martina, Vandotova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299569, izdala UE Ljubljana.
gne-195267
Samec Aleš, Kajuhova 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35264, izdala UE Celje. gnk-195236
Sedmak Čuk Vlasta, Ljubljanska
cesta 19, Portorož - Portorose, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13714, izdala
UE Postojna. gnr-195079
Selovski David, Brodarska ulica 14,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1720146, izdala UE Litija. gnb-194970
Sernel Janez, Skopska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S1616889, reg. št.
125860, izdala UE Ljubljana. gnq-195280
Šadl Sergej, Naselje Ljudske pravice 3,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 37870. gno-195082
Šajtegel Matjaž, Reče 13/b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001202260, reg. št. 13279, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-194994
Šavle Škrlič Klavdija, Ilirija 25, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1554487, reg. št. 22984. gnt-194902
Šepetavc Jasna, Kocbekova ulica 40,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1516325, reg. št. 17795, izdala UE
Brežice. gnf-195191
Škerl Primož, Kleče 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1549901, izdala UE Ljubljana.
gnj-195237
Škrlj Miroslav, Turjak 8A, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

BFGH, št. S1715079, reg. št. 103054, izdala
UE Ljubljana. gnz-195196
Štrekelj
Janko,
Na
Trati
5,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S1491750, reg. št. 177480,
izdala UE Ljubljana. gnn-195283
Šuligoj Patrik, Grgar 36A, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1722324, reg. št. 48198, izdala UE Nova
Gorica. gnn-194933
Tratar Zlatko, Vodnikova naselje
46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S2032226, reg. št. 108920,
izdala UE Ljubljana. gny-195172
Velič Sandra, Soteska 54, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S590997, reg. št. 16693, izdala UE
Kamnik. gnh-195289
Videnšek Marjeta, Pod Gabri 23,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 554423, reg. št. 30454. gnz-195096
Viher Eva, Krčevinska ulica 83, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1739022, reg. št. 126334, izdala
UE Maribor. gnr-195179
Vitrih Andrej, Spodnje Škoﬁje 202,
Škoﬁje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCDEFGH, št. SI 57043, reg. št. 22829.
gnt-195077
Volčič Bine, Grintovška ulica 45, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1603531, reg. št. 45191, izdala UE Kranj.
gnr-194958
Vučko Simon, Srednja Bistrica 17,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001470640, izdala UE Lendava.
gni-194938
Weber Franc, Aškerčeva ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B in Ado
125ccm, št. 90642 izdano dne 08.07.1965
v kraju Maseillg v Franciji. gnz-194946
Zupan Mirko, Niška 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S154457, reg. št.
5229, izdala UE Maribor. gns-194978
Zupančič Marko, Spodnje Loke 22,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1687597, reg. št.
14841, izdala UE Domžale. gnj-195287
Zupančič Tončka, Ulica Ane Galetove
2, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BGH, št. S 2203222, reg. št.
9885, izdala UE Grosuplje. gnf-194916
Žakelj Silvester, Smrečje 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, reg. št. 15645, izdala UE Vrhnika.
gnv-195275
Žalohar Bine, Ulica Lojzeta Hrovata
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S 2120894, reg. št.
59907. gng-194990
Židanik Jan, Gosposvetska 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1672943, reg. št. 51897, izdala
UE Kranj. gnz-195046
Žižek Štefan, Ivanci 54, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. S 316303, reg. št.
763. gnp-195081
Žontar Damijan, Zasavska cesta 43/d,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCEGH, št. S 1700305, reg. št.
57316, izdala UE Kranj. gni-195188
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Zavarovalne police
Adrinek Rafael, Zaboršt pri Šentvidu
21, Šentvid pri Stični, zavarovalno polico,
št. 00101833772, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnx-194973
Anžel Martin, Vezna ulica 12, Orehova
vas, zavarovalno polico, št. 00101699746
bonus 25%, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. m-957
Dulc Silva, Stranje 9, Škocjan,
zavarovalno
polico,
št.
390/88.
gne-195192
Erjavec Martin, K Studencu 16,
Brusnice,
zavarovalno
polico,
št.
AO-1021209. gnp-194981
Gajič rajko, Kardeljev trg 6, Velenje,
zavarovalno polico, št. 40315411, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. m-960
Hamulić Izet, Celovška cesta 246,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
322138, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnu-194926
Hržič Janko, Velika Nedelja 3, Velika
Nedelja, zavarovalno polico, št. 716543,
izdala zavarovalnica SLOVENICA d.d..
gnm-194984
Kastelic Marjan, Pangrč grm 12,
Brusnice, zavarovalno polico, št. 1040557.
gnr-194904
Klinar Herman, Smokuč 99, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 1032159, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. gni-194988
Koncilija Sonja, Podhruška 4B, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 2523336, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-195149
Markovčič Ladislav, Zagoriška ulica 20,
Škoﬂjica, zavarovalno polico, št. 285383,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gni-195263
Mazrek Sebastijan, Kneza Koclja 26,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 286472,
izdala zavarovalnica TILIA d.d.. m-959
STIA d.o.o. Novo mesto, Kettejev
drevored 7, Novo mesto, zavarovalno
polico, št. 40-293986, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnk-194986
Šimon Cirila, Smlednik 5, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 43401000145,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje
d.d.. gns-195203
Zorin Dušan, Gubčeva 1, Rogaška
Slatina,
zavarovalno
polico,
št.
00101735933
bonus
50%,
izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. m-958

Spričevala
Bajramovski Nenad, Jaspersweg 1,
Essen, Nemčija, diplomo Sredje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani Poljanski
nasip - smer natakar. gnr-195279
Blaž Novak, Dramlje 2/a, Dramlje,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. letnika
1. Gimnazije v Celju. gnr-195229
Bogataj Gregor, Ob jezu 2, Gorenja vas,
maturitetno spričevalo Gimnazija Škofja
Loka, izdano leta 1999. gns-194953

Drolec Milan, Šiška 37, Preddvor,
spričevalo o končani OŠ OŠ Davorina
Jenka, izdano leta 1975. gny-194897
Fartelj Peter, Ulica Frankolovskih žrtev
3, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1. - 3. letnika Srednje šole
za gostinsvo in turizem Celje, izdano leta
1992-1994. gnz-195221
Fras Ramona, Tovarniška cesta 63,
Ceršak, maturitetno spričevalo Srednja
glasbena in baletna umetniška gimnazija
Maribor, izdano leta 2003. m-952
Gorkič Majda, Kandijska cesta 26,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicna gostinska šola, izdano
leta 1980, izdano na ime Vrščaj Majda.
gnd-194918
Gros Ines, Mestne njive 11, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Edvarda Kardelja Črnomelj,
izdano leta 1995, izdano na ime Mačečevič
Ines. gnj-194962
Kaukler Mateja, Zgornja Ložnica 40/a,
Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja šola za trgovinsko dejavnost
Maribor smer ekonomsko komercionalni
tehnik, izdano leta 1992. gnk-195186
Mikložič Natalija, Kolodvorska ulica 11,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja trgovska šola Maribor, izdano leta
1996. m-955
Mlakar Branko, Arto 13, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Center
strokovnih šol Ljubljana-Bežigrad-smer
poklicni avtoličar, izdano leta 1985.
gne-194917
Osman Mohamed, Miklavška 40,
Maribor, diplomo Višje agr. šole smer
živino. poljedeljstvo št. 770 leto izdaje
1979 v Mariboru. m-963
Pliberšek Bojan, Zlogona vas 9,
Oplotnica, spričevalo o končani OŠ OŠ
v Slovenski Bistrici, izdano leta 1989.
m-962
Skinder Franci, Gmajna 9, Raka,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Srednje tehniške šole Krško- smer
elektrotehnik-elektronik, izdano leta 2004.
gne-195217
Šarvari Robert, Brajnikova ulica 16,
Ljubljana, indeks, Srednje tehniške šole
Litostroj. gnq-195205
Škoﬁc Matej, Cesta Jaka Platiše
1, Kranj, spričevalo 4 in 5. letnika in
spričevalo poklicne mature, izdano leta
2003. gny-194972

Ostali preklici
Ajdinoski Adem, 9. september 97,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gnt-194977
Batistič Primož, Orehovlje 16, Miren,
delovno knjižico. gnk-195286
Bižić Sašo, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, certiﬁkat ADR za prevoz
nevarnih snovi s št. 018828, izdano od
MNZ RS dne 27.11.2004. gnm-195209
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CERTUS MARIBOR D.D., Linhartova
ulica 22, Maribor, certiﬁkata licence
Evropske skupnosti št. GE 001145/00224,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnm-195184
Dolžan Miha, Linhartova cesta 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-195160
Hanžel Angela, Kidričeva ulica 4,
Ljutomer, delovno knjižico. gng-194915
Hrenič Ester, Ulica borcev za severno
mejo 20, Maribor, preklic delovne knjige št.
6133 izdano leta 1995 v Mariboru, izdano
na ime Kovačič Ester. m-950
Jeger Josip s.p., Goričica pri
Ihanu
4,
Domžale,
licence
št.
009523/15342/01-RN16/2000, za vozilo
Zastava 80.10N z reg. oznako LJ R6-59H,
veljavnost do 13.7.2000 do 13.7.2005,
izdala OZS. gnt-195277
Jerič Ivan s. p., Tlake 20/a, Rogatec,
izvod nacionalne licence za vozilo M.A.N.
19.403 FLT, zreg. oznako CE V1-681.
gnc-195219
Kapš in čalni d.n.o., Rožanec 5,
Črnomelj, ruske dovolilnice s številko
509194, izdane pri Gospodarski zbornici
Slovenije. gnv-194925
Kocbek Jože, Gregorčičeva 13,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1013/21-80,
izdala Uprava RS za pomorstvo - Koper.
gny-195272
Kovač
Bernard,
Pahorjeva
63,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnq-194980
Krt Darij, Ravne 93/a, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 81614639,
izdana pri Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor. gnj-194912
Merčun Jasna, Bišče 1, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01003114,
Pedagoška fakulteta. gnw-195274
Motaln Marjetka, Mariborska 52,
Slovenska Bistrica, izkaz od 1. - 8. razreda
in spričevalo o končani OŠ Marjana
Nemca Radeče, izdano na Tržan Marjetka.
gnd-194997
Mrak Borut, Trg Franceta Fakina
2B, Trbovlje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2298/02,
izdala Uprava RS za pomorstvo - Koper.
gnv-195175
Odar Jana, Reboljeva 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-195214
Ortan Majda, Ob Meži 30, Prevalje,
delovno knjižico. gnk-194936
Pajmon Stanislav, Sneberska cesta
10/b,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnb-195195
Peroša Patrik, Kvedrova 1, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-01973, serijska
številka 15843, izdala Uprava RS za
pomorstvo. gng-195215
Pičerko Iva, Spuhlja 66/c, Ptuj, vozno
karto, št. 2300, smer Spuhlja Maribor.
m-961
Prelog Emil, Fulneška 6, Ljutomer,
delovno knjižico. gnr-194979
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Klara,
Gregorčičeva
9,
Ilirska Bistrica, vpisni list za čoln, št.
26251-355/1-2004. gnj-194987
Sedlar Avgust, Rožna ulica 3, Mokronog,
potrdilo za voznika izrednih prevozov
številka 635, izdala Avtošola B&B, Cesta
Staneta Žagarja 27a, Kranj, dne 07.03.2001
, na ime Avgust Sedlar. gnw-195199
Snežič Rado, Turnerjeva 37, Maribor,
delovno knjižico. m-964
Šarvari Robert, Brajnikova ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-195204
Škvorc Dušan, Ljubljanska cesta 41,
Kamnik, delovno knjižico. gnt-194927
ŠTEBE IGOR S.P., ŽEJE PRI KOMENDI
12, Komenda, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano dne 11.6.1983, z zaporedno št.
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170-81/82 izdano na Lukić Radenko.
gnj-195187
Šturbej Stanislav, Dalmatinska 3,
Maribor, delovno knjižico. m-951
Šukljan Darko, Hrvatini 93/a, Ankaran Ankarano, vpisni list za čoln, št. SI 0004638,
lastnika Darko Šukljan 12 delov in Darko
Vukovič 12 delov. gnl-194985
Tajroski Firus, Industrijska cesta 6, Izola
- Isola, delovno knjižico. gns-194903
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, veljavnost izvoda licence skupnosti
št. GE000083/00289 za mednarodni
prevoz blaga v cestem prometu za vozila
z reg. oznako: KK 81-74Z, KK A1-044 in
KK 47-85A, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnx-195198
Vajsbaher Jernej, Apače 27, Lovrenc
na Dravskem polju, študentsko izkaznico,

št. 93563812, Fakulteta za gradbeništvo
Maribor. m-965
Velikonja Rok, Kidričeva ulica 29,
Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
21051007055, Fakulteta za arhitekturo.
gng-195240
Voje Maja, Partizanska 12, Trbovlje,
delovno knjižico. gnw-194974
Vraničar Marko, Staneta Žagarja 8, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-322/20-77, izdala Uprava RS za
pomorstvo - Koper. gnh-195164
Zemljarič Aleksander, Spuhlja 140, Ptuj,
delovno knjižico. gnu-194901
Zorn Gorazd, Železna cesta 10C,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-6650/94, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnl-195285
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Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

6041
6041
6041
6041

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

6042
6042
6042
6044
6047
6047
6047
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