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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. 353-93/2005-2522
Ob-23012/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 9. 8. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja dovozne ceste "G"
in komunalnih vodov v industrijski coni
Šentjur – južni del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 64,639.133,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,045.576,99 SIT; 64,639.133,74
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: 22. 8. 2005.
Občina Šentjur
Št. 353-68/2005-2522
Ob-23013/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 9. 8. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja kolektorja RZ-2 v industrijski coni Šentjur – južni del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

26. 8. 2005

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VEKO z.o.o., Stari trg 36,
3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 37,610.496 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,467.620,78 SIT; 37,610.496 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: 22. 8. 2005.
Občina Šentjur
Št. 353-69/2005-2522
Ob-23014/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 9. 8. 2005.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja komunalne ureditve
v industrijski coni Šentjur – južni del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 248,049.088,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 354,598.690 SIT; 248,049.088,56 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: 22. 8. 2005.
Občina Šentjur

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi
Blago

Predhodni razpisi

Št. 400-64/2005-5

Storitve
Ob-22713/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36, elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni
naslov: www.drsc.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje konzultantskih
in inženiring storitev pri upravljanju,
vzdrževanju in varstvu državnih cest.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Leto XV

Ob-22830/05

Preklic
Javni razpis za tretjo fazo nadgradnje
informacijske infrastrukture po odprtem postopku z naročnikovo oznako JN02/2005,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
5. 8. 2005, Ob-21852/05, se prekliče.
Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj
Št. 02/2005

Ob-23025/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Univerza v Mariboru je dne
12. 8. 2005 na podlagi 77. člena Zakona o
javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
36/04) sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, prispelih za javno naročilo »dobavo,
vgradnjo in priklop notranje opreme prizidka
k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Univerze v Mariboru »G2««, po
javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005, Ob-18472/05.
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Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb
ugotovil, da so vse ponudbe nesprejemljive,
saj ponudbene vrednosti vseh ponudnikov
presegajo načrtovano investicijsko vrednost
in višino načrtovanih in zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.
Univerza v Mariboru
Št. 16-48/05

Ob-22834/05
Popravek
V javnem razpisu za operacijsko perilo:
– sklop I: sterilno operacijsko perilo za
enkratno uporabo;
– sklop II: sterilni operacijski plašči za
enkratno uporabo;
– sklop III: pripomočki za zaščito osebja;
– sklop IV: incizijske folije in zbiralne
vrečke za tekočine;
objavljene v Uradnem listu RS, št. 74
z dne 5. 8. 2005, Ob-21729/05, za I. fazo
omejenega postopka, se popravijo naslednje točke, ki pravilno glasijo:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: naročnik mora prijavo za I. fazo omejenega postopka prejeti do
9. 9. 2005 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb za II. fazo omejenega postopka bo
predvidoma 7. 10. 2005 ob 10. uri, na lokaciji naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 230-1/05-4

Ob-22877/05
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22456/05, se točka II.1.6) pravilno glasi:
Opis/predmet javnega naročila je nabava
utekočinjenega naftnega plina za naročnika.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca«

Ob-22655/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Boštjan Tašner, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Boštjan Tašner, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16,
faks 03/575-47-67, elektronska pošta: bostjan.tasner@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.2.
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: ELKO 2005/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: FCO kotlovnice, Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Loče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
600.000 l ELKO v obdobju od novembra
2005 do oktobra 2006. Količina je približna,
dobava se bo vršila sukcesivno skladno s
potrebami naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 11. 2005, konec
31. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora za resnost ponudbe priložiti ﬁnančno zavarovanje v višini 1% razpisane vrednosti z veljavnostjo do 31. 12.
2005;
– ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti za ves čas trajanja pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora nuditi 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 26. 9. 2005, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP Žalec 01314-6520971396.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do 10.45;
Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske
Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in osebe
ponudnikov, ki predložijo pisno pooblastilo
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 11. uri; Javni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Kojnice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Javni stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice
Ob-22688/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
kontaktna oseba: Tomaž Hribar, Župančičeva ul. 3, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19,
elektronska pošta: mf.razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.mf-rs.org/razpisUNIX.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za
IT, Cankarjeva 18, I nadstropje, soba I-04,
1001 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: mf.razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisUNIX.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
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: UNIX-08.2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup Unix strežnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (Cankarjeva
18, II nadstropje).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.40.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. A.1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-1.
3) Obseg ali količina: strežnik Hewlett
Packard Unix 1 kos, nadgradnja diskovnih
kapacitet SCSI 3 kosi in nadgradnja operacijskega sistema in sistemskega softvera.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strežnik Hewlett Packard Unix – 1
kos,
– nadgradnja diskovnih kapacitet SCSI
– 3 kosi in
– nadgradnja operacijskega sistema in
sistemskega softvera.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno blago je 30. dan po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izpisek
in potrdila ne smejo biti starejša več kot 90
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
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Št.

računovodskih izkazov za leto 2004. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih dobav blaga v tem in preteklem letu,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili
kupci naročniki po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda
in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili
naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo
ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo
vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno
in strokovno kvaliﬁkacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-18/2005/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 14. uri; Ljubljana, Cankarjeva 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: 16. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 14. uri; Ljubljana, Cankarjeva 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: 16. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

Ob-22689/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
kontaktna oseba: Tomaž Hribar, Župančičeva ul. 3, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19,
elektronska pošta: mf.razpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.mf-rs.org/razpisSAN.html.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za
IT, Cankarjeva 18, I. nadstropje, soba I-04,
1001 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: mf.razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.mf-rs.org/razpisSAN.html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
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: SAN-08.2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup diskovnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (Cankarjeva
18, II. nadstropje).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.41-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.41-1.
3) Obseg ali količina: centralni diskovni
sistem – 1 kos, stikalo za SAN – 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– diskovni sistem – centralni – 1 kos,
– stikalo za SAN – 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno blago je 30. dan po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izpisek
in potrdila ne smejo biti starejša več kot 90
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija letnih
računovodskih izkazov za leto 2004. Mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti. Bonitetne
informacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših podobnih dobav blaga v tem in preteklem letu,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
vrednostmi in datumi izvedbe. Če so bili
kupci naročniki po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda
in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili
naročniki po tem zakonu, potrdilo potrdijo
ti kupci. Navedba oseb ponudnika, ki bodo
vključene v izvedbo naročila, z izobrazbeno
in strokovno kvaliﬁkacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-19/2005/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005.
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Ob-22693/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Kovačič, vodja sektorja javna higiena, Savska cesta 34, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-40, faks
01/729-54-50.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale, Savska 34,
1230 Domžale.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.

Stran

6336 /

Št.

79 / 26. 8. 2005

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev,
3. garancija,
4. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 04/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-22774/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava armature.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
armature – ocenjeno 2,5 mio SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-22775/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava asfaltnih zmesi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
asfaltnih zmesi – ocenjeno 40,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-22776/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava betonskih izdelkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop – dobava betonskih cevi in jaškov,
2. sklop – dobava zidakov, robnikov in
tlakovcev,
3. sklop – dobava betonskih ograjnih elementov, kanalet, muld in cvetličnih korit.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
betonskih izdelkov:
1. sklop – dobava betonskih cevi in jaškov – ocenjeno 20,000.000 SIT,
2. sklop – dobava zidakov, robnikov in
tlakovcev – ocenjeno 3,000.000 SIT,
3. sklop – dobava betonskih ograjnih
elementov, kanalet, muld in cvetličnih korit
– ocenjeno 5,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
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čajni postopek ali postopek likvidacije, vse,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.

Ob-22777/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava cestne barve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
cestne barve – ocenjeno 10 mio SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-22778/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava gramoznih agregatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
gramoznih agregatov – ocenjeno 10 mio
SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.

Stran

Ob-22779/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pisarniškega materiala – ocenjeno 10 mio
SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-22780/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: majda.dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vertikalne prometne signalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
vertikalne prometne signalizacije – ocenjeno
35,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 5. 9. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 9. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Št. 028/2005
Ob-22818/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC PC-19-010/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in instalacija mrežne računalniške opreme po speciﬁkacijah v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež in območne enote
naročnika po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.10.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: speciﬁkacija 1 (naprave
za neprekinjeno napajanje).
3) Obseg ali količina:
1.1 UPS za izpostave – 41 kosov
1.2 UPS za OE – 9 kosov
1.3 UPS za centralno lokacijo – 1 kos.
Posebni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: speciﬁkacija 2 (mrežna
oprema za migracijo centralne lokacije na
ethernet).
3) Obseg ali količina:
2a.1 Centralno stikalo – 1 kos
2a.2 Stikala za nadstropna vozlišča 24
portna – 3 kose
2a.3 Stikala za nadstropna vozlišča 48
portna – 15 kosov
2a.4 Moduli za povezavo v sklad za nadstropna vozlišča – 10 kosov
2a.5 GBIC vmesniki – 26 kosov
2a.6 Prevezovalni kabli.
Obvezna opcijska ponudba za izvedbo
daljinskega napajanja za IP telefone.
2b.1 Centralno stikalo – enako 2a.1 – 1
kos
2b.2 Stikala za nadstropna vozlišča 24
portna – 3 kose
2b.3 Stikala za nadstropna vozlišča 48
portna – 15 kosov
2b.4 moduli za povezavo v sklad za nadstropna vozlišča – 10 kosov
2b.5 SFP vmesniki – 26 kosov
2b.6 Prevezovalni kabli.
Izobraževanje za uporabo naročene
opreme.
Posebni pogoji podani v razpisni dokumentaciji.
Odprodaja izločene Cisco opreme.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: speciﬁkacija 3 (Programska oprema za nadzor in upravljanje omrežja).
3) Obseg ali količina:
3.1 Podaljšanje vzdrževanja za obstoječe Cisco produkte – 1 komplet
3.2 CWorks – 1 kos
3.3 Programska oprema za overjanje,
avtorizacijo in beleženje – 2 kosa.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: speciﬁkacija 4 (strežniki).
3) Obseg ali količina:

4.1 Strežniki manjše kapacitete – 2
kosa
4.2 Strežniki srednje kapacitete – 1 kos
4.3 Strežniki večje kapacitete – 4 kosi
4.4 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 1750 strežnikov – 3 kose
4.5 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 2600 strežnikov – 2 kosa.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: speciﬁkacija 5 (optični
diskovni prostor).
3) Obseg ali količina:
5.1 Skupni diskovni prostor z implementacijo – 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Speciﬁkacija 1 (naprave za neprekinjeno
napajanje):
1.1 UPS za izpostave – 41 kosov
1.2 UPS za OE – 9 kosov
1.3 UPS za centralno lokacijo – 1 kos.
Posebni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
Speciﬁkacija 2 (mrežna oprema za migracijo centralne lokacije na ethernet):
2a.1 Centralno stikalo – 1 kos
2a.2 Stikala za nadstropna vozlišča 24
portna – 3 kose
2a.3 Stikala za nadstropna vozlišča 48
portna – 15 kosov
2a.4 Moduli za povezavo v sklad za nadstropna vozlišča – 10 kosov
2a.5 GBIC vmesniki – 26 kosov
2a.6 Prevezovalni kabli.
Obvezna opcijska ponudba za izvedbo
daljinskega napajanja za IP telefone.
2b.1 Centralno stikalo – enako 2a.1 – 1
kos
2b.2 Stikala za nadstropna vozlišča 24
portna – 3 kose
2b.3 Stikala za nadstropna vozlišča 48
portna – 15 kosov
2b.4 moduli za povezavo v sklad za nadstropna vozlišča – 10 kosov
2b.5 SFP vmesniki – 26 kosov
2b.6 Prevezovalni kabli.
Izobraževanje za uporabo naročene
opreme.
Posebni pogoji podani v razpisni dokumentaciji.
Odprodaja izločene Cisco opreme.
Speciﬁkacija 3 (programska oprema za
nadzor in upravljanje omrežja):
3.1 Podaljšanje vzdrževanja za obstoječe Cisco produkte – 1 komplet
3.2 CWorks – 1 kos
3.3 Programska oprema za overjanje,
avtorizacijo in beleženje – 2 kosa.
Speciﬁkacija 4 (strežniki):
4.1 Strežniki manjše kapacitete – 2
kosa
4.2 Strežniki srednje kapacitete – 1 kos
4.3 Strežniki večje kapacitete – 4 kosi
4.4 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 1750 strežnikov – 3 kose
4.5 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 2600 strežnikov – 2 kosa.
Speciﬁkacija 5 (optični diskovni prostor):
5.1 Skupni diskovni prostor z implementacijo – 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: obvezna opcija za IP telefonijo
– določena v speciﬁkacijah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
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be;

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponud-

– bančna garancija za dobro izvedbo javnega naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo garancijskih storitev.
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 ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti.
6. Pozitivni poslovni izid v preteklem
letu.
7. Podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (ni blokad poslovnega računa v
zadnjih 6 mesecih).
8. Ponudnik ne sme biti vpisan na seznamu subjektov, s katerimi naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati.
9. Plačilni rok 45 dni po prejemu računa.
Račun se izstavi za izvedeno dobavo na
podlagi s strani naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu materiala.
10. Rok dobave najkasneje 30 dni. Za
določene speciﬁkacije dobava opreme na
10 lokacij po spisku naročnika.
11. Ponudnik dovoljuje naročniku posege na opremi zaradi izvajanja nadgradenj
opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
3. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa.
8. Izjava ponudnika, da ni vpisan na seznam subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, bilanca stanja za preteklo leto in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.
7. Za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank, ki
izkazuje podatke o plačilni sposobnosti.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PE IC PC-19-010/05B.
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: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
Javna naročila.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o vplačilu
na poslovni račun 6030274014 s pripisom
RD PC-19/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005, do 12.
ure. Ponudba mora biti do navedenega
roka predložena v tajništvo naročnika, soba
345/III. nadstropje ali v vložišču naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 12. 2009.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 12.30; sejna soba naročnika, soba št.
342/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: informativni
sestanek s ponudniki bo v ponedeljek 5. 9.
2005 v sejni sobi naročnika, št. sobe 342/III.
nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-22823/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monoblok kolesa (toplotno močno obremenljiva) Ø 920 mm za tovorne in potniške vagone.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Centralne
delavnice Ptuj, Osojnikova ulica 6, Ptuj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.11.00-3.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2100
kosov monoblok kolesa (toplotno močno
obremenljiva) Ø 920 mm za tovorne in potniške vagone.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 15,000.000 SIT z
veljavnostjo do 4. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje. Predložiti mora revidirane ﬁnančne
izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
– dovoljenje za redno vgradnjo monoblok koles (toplotno močno obremenljivih)
na vsaj dveh železniških prevozniških podjetij (v nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU;
– referenčna lista vsaj dveh ŽPP iz držav
članic EU, katerim so bila dobavljena monoblok kolesa (toplotno močno obremenljiva) v
preteklem letu;
– dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so toplotno močno obremenljiva
monoblok kolesa izdelana in preverjena v
skladu z UIC 510-5.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 78 z dne
19. 8. 2005, Ob-22509/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):

Stran
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1. cena – maks. 84 točk,
2. kakovost – maks. 14 točk,
3. plačilni pogoji – maks. 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2, 1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2005 do 9. ure
v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-22824/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolesne dvojice 25t s termično močno
obremenljivimi kolesi za tov. vagone.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Centralne
delavnice Dobova, Ulica 14. aprila 23, Dobova.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6, dopolnilni besednjak: X008-2
X016-1.
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: 300 kpl.
kolesne dvojice 25t s toplotno močno obremenljivimi kolesi za tov. vagone.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe oziroma do zadnje dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 12,500.000 SIT, z
veljavnostjo do 4. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
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 ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
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;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) dovoljenje za redno vgradnjo kolesnih dvojic, s toplotno močno obremenljivimi
monoblok kolesi, na vsaj dveh železniških
prevozniških podjetjih (v nadaljevanju ŽPP)
iz držav članic EU;
b) referenčna lista vsaj dveh ŽPP iz držav članic EU, katerim so bile v preteklem
letu dobavljene kolesne dvojice s toplotno
močno obremenljivimi monoblok kolesi;
c) dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so kolesne dvojice, s toplotno močno
obremenljivimi kolesi, izdelane in preverjene
v skladu z UIC 510-5.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja

za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 6. točke – revidirane ﬁnančne izkaze
(bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje
leto pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz točke 7.a) – dovoljenje za redno
vgradnjo kolesnih dvojic, s toplotno močno obremenljivimi monoblok kolesi, na vsaj
dveh železniških prevozniških podjetjih (v
nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU;
– iz točke 7.b) – referenčna lista vsaj
dveh ŽPP iz držav članic EU, katerim so bile
v preteklem letu dobavljene kolesne dvojice
s toplotno močno obremenljivimi monoblok
kolesi;
– iz točke 7.c) – dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so kolesne dvojice, s
toplotno močno obremenljivimi kolesi, izdelane in preverjene v skladu z UIC 510-5.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 78 z dne
19. 8. 2005, Ob-22508/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – maks. 81 točk,
2. kakovost izdelka – maks. 17 točk,
3. rok plačila – maks. 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 10. 2005 do 9.
ure; v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 13. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
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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: 19. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Cena: 3.000 SIT + 600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB. d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 12 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 13. ure
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana ali 40 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: do 30. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-22849/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktni
osebi: Darko Cerar, Franci Šoško, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-43-36, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.

Postavka Vrsta materiala

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Standard

plošča podložna S-49 – 1:20; DŽ 6a 345×160
mm
plošča podložna S-49 – ravna DŽ 6a 345×160
mm
ploščica pritrdilna za K pritrditev DŽ 8b
vijak spojni z matico S 45 S 49 M24×130 DŽ 3a
vijak T za pritrditev »K« M22×65 – DŽ 11a
vijak za pritrditev »SKL 2« M22×48 – DŽ 11b
podložka dvojna elastična 24, DŽ 70
tirfon, L = 150 mm DŽ 12
tirfon, L = 160 mm, DŽ 12
tirfon, L = 130 mm, DŽ 55a
tirfoni za kape na lesenih pragih 18x110
objemke za Mathee naprave (l+d)
kapa za leseni prag – komplet
Mathee naprava proti vzd. pomiku tir. S 49 les.
prag
LIS S 49, l = 360 cm
LIS S 49, l = 380 cm
LIS S 49, l = 400 cm
LIS S 49, l = 420 cm
LIS S 49, l = 440 cm
LIS UIC 60, l = 4,00 cm
Stik lepljeni tip M, S 49
LIS S 54, l = 3,60 cm
stik lepljeni tip M, S 54

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: HSŽ, Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, 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: materiali za vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog – po speciﬁkaciji v prilogi I.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 19. 8. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija: 8,320.000 SIT ali 34.700
EUR.

JŽS G1.101
JŽS G1.053
JUS P.B1.170
JŽS G1.310
JŽS G1.315
JŽS G 1316
JŽS G1.326
JŽS G1.341
JŽS G1.341
JŽS G1.341
JUS P.B1.121
JŽS G1.070
JŽS G1.071
JŽS G1.070
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312
Pravilnik 312

Kosov

4.200
300
17.200
2.000
34.600
5.000
250.000
60.500
149.000
6.000
7.640
1.430
217
2.154
5
16
25
46
5
10
56
4
2

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1 cena,
2 plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da,
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2005 od 8.
do 9. ure.

Stran

Št. 1714-09-430-183/2005
Ob-22851/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo neprebojnih majic, ročnih lup z različnimi viri svetlobe in motorističnih čelad, št.
430-183/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava neprebojnih majic – 385 kosov, ročnih lup z
različnimi viri svetlobe – 200 kosov in
motorističnih čelad – 80 kosov. Podrobnejši opis, ki je predmet javnega razpisa,
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.13.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.10.00-6.
2) Kratek opis: dobava neprebojnih majic.
3) Obseg ali količina: 385 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: ročne lupe z različnimi
viri svetlobe.
3) Obseg ali količina: 200 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.44.42.00-5.
2) Kratek opis: motoristične čelade.
3) Obseg ali količina: 80 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava neprebojnih
majic – 385 kosov, ročnih lup z različnimi viri
svetlobe – 200 kosov in motorističnih čelad
– 80 kosov. Podrobnejši opis, ki je predmet
javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak (za sklop 1 in 3).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa ter tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: celovita tehnična dokumentacija.
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,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-183/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43018305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank Of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 10. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: PSF 0525, PSF
0524.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki predložijo pod točkama III.2.1.1) in
III.2.1.2) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah,
lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno

in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve – Policije
Št. 410/2005
Ob-22852/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Jasna
Bračič-Szabó, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-26,
faks +386/2/578-94-09, elektronska pošta: jasna@lendava.si, internetni naslov:
www.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 006/2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup izgrajenega nogometnega stadiona na sedanji
lokaciji v Lendavi, Kolodvorska ulica. Izgrajeni oziroma prenovljeni nogometni stadion mora imeti do 1500 pokritih sedežev in
do 1000 stojišč. Objekt mora biti izdelan v
skladu z slovensko zakonodajo in v skladu s
pogoji in standardi Nogometne zveze Slovenije. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
s svojo ponudbo vplivali na ureditev mesta
Lendava. Pri izbiri ponudbe bo pomembno
vlogo imelo funkcionalnost in izgled objekta
glede na namen uporabe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– projektno dokumentacijo za prenovo
nogometnega stadiona,
– gradbeno dovoljenje,
– terminski plan izvedbe del,
– ponujeno ceno,
– osnutek kupoprodajne pogodbe, h kateri je ob podpisu pogodbe potrebno priložiti
bančno garancijo za kvalitetno izvedbo del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B). Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. datum zaključka del,
2. kakovost,
3. estetsko funkcionalne lastnosti objekta,
4. cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti
zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
13. uri; v mali sejni sobi Občine Lendava,
Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Lendava

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 10. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: schengenski izvedbeni načrt – PSF0411.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo, dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve – Policije

Št. 1714-03/430-189/2005/1 Ob-22862/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za nadgradnjo
diskovnega podsistema na sekundarni lokaciji, št. 430-189/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nadgradnja
diskovnega podsistema na sekundarni
lokaciji. Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave in namestitve
opreme je lokacija MNZ-GPU, Štefanova 2,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.30-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: štirje
nizi z osmimi 73 GB diskovnimi pogoni, rotacija 10.000 obr./min.
Funkcionalnost ﬂashcopy za celotno kapaciteto diskovnega podsistema ter razširitev obstoječih funkcionalnosti XRC in PAV
na celotno kapaciteto.
Podrobnejši opis in količine opreme, ki
je predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen na podlagi potrjenega dokumenta o uspešnem prevzemu
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa ter tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrih; dokazila – certiﬁkati o opravljenem šolanju za popravilo
diskovnih podsistemov ESS, izdanih s strani
IBM; tehnični opis oziroma tehnična dokumentacija za ponujeno opremo.
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: 430-189/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43018905, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank Of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 9. 2005 do
15. ure.
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Št. 1714-05/430-190/2005/2 Ob-22864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo dopplerskih merilnikov hitrosti, št.
430/190/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava dopplerskih merilnikov hitrosti
in izvedba servisno tehničnega šolanja
in usposabljanja uporabnikov.
Opis je podrobneje podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je: Ministrstvo
za notranje zadeve – Policija, Vodovodna
93a, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33260000–0; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E- 166-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dopplerski merilniki hitrosti (4 kompleti) in servisno tehnično šolanje in usposabljanje uporabnikov.
Podrobnejša količina je podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po prevzemu opreme
in izvedbi šolanj za dobavljeno opremo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročil
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske, ﬁnančne
in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: certiﬁkat o odobritvi tipa merila
in izjava pooblaščenega laboratorija o zagotovitvi izvajanja rednih overjanj merilnikov
na območju Republike Slovenije ali dokazilo
o oddaji vloge za pridobitev certiﬁkata; ter
izjava ponudnika o zagotovitvi servisiranja
na območju Republike Slovenije, seznam
serviserjev in izjava o predložitvi dokazila o
usposobljenosti serviserjev za servisiranje
ponujene opreme s strani proizvajalca opreme in tehnični opis ponujenega blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430/190/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43019005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank Of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 13. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico do spremembe količin,
glede na ceno in razpoložljiva proračunska
sredstva.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje
zadeve – Policije
Št. 961-16/05
Ob-22868/05
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: 961-16/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniškega pohištva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava in montaža se bo
vršila na naslednjih lokacijah ZPIZ: Trg OF
12, Ljubljana; Kolodvorska ulica 15, Ljubljana; OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor;
OE Koper, Pristaniška ul. 12, Koper; OE
Murska Sobota, Kocljeva 12d.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.10.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 36.12.11.60--.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: dobava in montaža pisarniškega pohištva – oprema delovnih mest: 60 različnih artiklov pisarniškega pohištva,
2. sklop: dobava in montaža pisarniškega pohištva – premični (prevozni) kovinski
arhivski regali z ročnim pomikom za štiri arhivske prostore na lokacijah naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti, izdana 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%
pogodbene vrednosti, ki mora veljati še 20
dni po preteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 6% pogodbene vrednosti, ki
mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo
ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki ga prodajalec izstavi po podpisu primopredajnega zapisnika.
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
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predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse 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.i.
priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično, v primeru podizvajalcev pa ponudnik to dokazilo predloži za vsakega podizvajalca posebej;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično, v primeru podizvajalcev
pa ponudnik to dokazilo predloži za vsakega
podizvajalca posebej;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično, v primeru podizvajalcev pa ponudnik to dokazilo
predloži za vsakega podizvajalca posebej.
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,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec 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. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih poda-

tkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
2. izjave naročnikov (pet) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih del ter
skladnosti izvedbe s pogodbenimi določili, s
katerimi ponudnik dokazuje svoje reference
o dobavi in montaži pisarniškega pohištva
v zadnjih treh letih. V izjavi morata biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in
telefonska številka;
3. načrt postavitve maksimalnega števila
polic v tekočih metrih za vsak posamezen
arhiv.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. sklop:
a) ponudbena cena – 90%,
b) skupna garancijska doba – 10%;
2. sklop:
a) povprečna ponudbena cena na tekoči
meter polic – 50%,
b) skupno število tekočih metrov polic
– 40%,
c) skupna garancijska doba – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-16-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
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: 16. 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: 16. 9. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo 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: 19. 8. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št.
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Št. 1714-06/430-16/2005
Ob-22872/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo tehnične opreme, št. 430-116/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme in (za sklop 1, sklop 2, sklop
3 – postavki 1 in 3, sklop 4 – postavka 5,
sklop 5 – postavka 2) izvedba usposabljanja za predmetno opremo. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave opreme, ki
je predmet javnega razpisa in (za sklop 1,
sklop 2, sklop 3 – postavki 1 in 3, sklop 4
– postavka 5, sklop 5 – postavka 2) izvedbe
usposabljanja je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93 A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava detektorjev eksploziva in narkotikov; predmet naročila je
dobava opreme in izvedba usposabljanja za
predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: ročni detektor eksploziva in narkotikov – 31 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava detektorjev radioaktivnosti; predmet naročila je dobava
opreme in izvedba usposabljanja za predmetno opremo.
3) Obseg ali količina: ročni detektor radioaktivnosti – 40 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava endoskopov, ogledal na teleskopski palici, detektorjev CO2,
ročnih detektorjev kovin; predmet naročila
je dobava opreme in izvedba usposabljanja
za postavki 1 in 3 iz tega sklopa.
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3) Obseg ali količina: optični endoskop
– 50 kosov, ogledala na teleskopski palici z
virom svetlobe – 45 kosov, naprava za merjenje CO2 – 40 kosov, ročni detektor kovin
– 70 kosov.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava ročnih svetilk,
mikroskopov, daljnogledov s stabilizatorjem,
naprav za nočno opazovanje.
3) Obseg ali količina: ročna baterijska
svetilka s polnilcem – 350 kosov, stereo
mikroskop – 20 kosov, dvovratni gibljivi vir
svetlobe – 20 kosov, dnevni binokularni daljnogled – min. 10x50 – 250 kosov, dnevno–
nočni daljnogled s stabilizatorjem – 5 kosov,
naprava za nočno opazovanje – 40 kosov.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava čelad za helikopter, očal za nočno letenje; predmet naročila
je dobava opreme in izvedba usposabljanja
za postavko 2 iz tega sklopa.
3) Obseg ali količina: pilotska čelada z
vgrajenimi slušalkami in mikrofonom ter nosilcem za očala za nočno letenje – 5 kosov,
očala za nočno letenje – 5 kosov.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.00.00-5.
2) Kratek opis: dobava digitalnih fotoaparatov.
3) Obseg ali količina: digitalni fotoaparat
– 30 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ročni detektor eksploziva in
narkotikov – 31 kosov;
– sklop 2: ročni detektor radioaktivnosti
– 40 kosov;
– sklop 3: optični endoskop – 50 kosov,
ogledala na teleskopski palici z virom svetlobe – 45 kosov, naprava za merjenje co2 – 40
kosov, ročni detektor kovin – 70 kosov;
– sklop 4: ročna baterijska svetilka s polnilcem – 350 kosov, stereo mikroskop – 20
kosov, dvovratni gibljivi vir svetlobe – 20
kosov, dnevni binokularni daljnogled – min.
10x50 – 250 kosov, dnevno–nočni daljnogled s stabilizatorjem – 5 kosov, naprava za
nočno opazovanje – 40 kosov;
– sklop 5: pilotska čelada z vgrajenimi
slušalkami in mikrofonom ter nosilcem za
očala za nočno letenje – 5 kosov, očala za
nočno letenje – 5 kosov;
– sklop 6: digitalni fotoaparat – 30 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi opreme.
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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: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija ponujene opreme in izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznega števila kadrov, in sicer
usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev za področje vzdrževanja ponujene
opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: številka obvestila v kazalu UL:
71, Ob-21269 z dne 29. 7. 2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: številka
obvestila v kazalu UL: 78, Ob-22657 z dne
19. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-116/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43011605, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank Of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: schengenski izvedbeni načrt – PSF0525, PSF0524.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točko II.3): najkasnejši rok za dobavo opreme in (za sklop 1, sklop 2, sklop 3 – postavki 1 in 3) izvedbo usposabljanja je 3
mesece od sklenitve pogodbe, in sicer za
vse sklope, za sklop 5 pa je najkasnejši
rok za dobavo in (za postavko 2 iz sklopa
5) izvedbo usposabljanja 12 mesecev od
sklenitve pogodbe.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico), ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa
v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-22873/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91, faks
02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov:
http:/www.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektronska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektron-
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ska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna oseba: Maks Svenšek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-01, faks 02/251-11-78, elektronska pošta: maks.svensek@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/2005-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava, vgradnja in priklop notranje
opreme prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerze v Mariboru »G2« (ponovljeni
razpis).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: prvi sklop zajema dobavo,
vgradnjo in priklop notranje opreme prizidka
k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Univerze v Mariboru »G2«
– sklop amﬁteatralne predavalnice.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: drugi sklop zajema dobavo, vgradnjo in priklop notranje opreme
prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru
»G2« – sklop kabineti.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: tretji sklop zajema dobavo, vgradnjo in priklop notranje opreme
prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru
»G2« – sklop laboratorijske učilnice.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: četrti sklop zajema dobavo, vgradnjo in priklop notranje opreme
prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru
»G2« – sklop ostali prostori.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: peti sklop zajema dobavo,
vgradnjo in priklop notranje opreme prizidka
k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Univerze v Mariboru »G2«
– sklop ostala oprema.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava,
vgradnja in priklop notranje opreme prizidka
k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko, Univerze v Mariboru »G2«:
– sklop 1: amﬁteatralne predavalnice,
– sklop 2: kabineti,
– sklop 3: laboratorijske učilnice,
– sklop 4: ostali prostori,
– sklop 5: ostala oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izbranega izvajalca v delo;
zaključek del: najpozneje v 60 dneh od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%

ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, da vsi izvajalci
v skupnem poslu 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe): priglasitveni list DURS.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska
evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati (potrdilo izda davčni
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ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 oziroma 2003 (v kolikor ponudnik razpolaga z revidiranimi podatki naj jih priloži za leto 2004, sicer mora
priložiti revidirane podatke za leto 2003 in
nerevidirane podatke za leto 2004) ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune.
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2004 oziroma 2003 (v kolikor samostojni
ponudnik razpolaga s potrjeno odločbo za
leto 2004 jo priloži za to leto, sicer priloži potrjeno odločbo DURS za leto 2003 in nerevidiran obrazec o odmeri davka iz dejavnosti
za poslovno leto 2004), podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2004 (iz
davčne napovedi za leto 2004) in podatke iz
bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki
jih potrdi DURS ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.
Na osnovi predhodno navedenih potrdil
se bo pri ponudniku preverjalo ali:
1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
3. je višina letnega prometa ponudnika
v vsakem posameznem obračunskem letu
– 2003 in 2004 znašala vsaj 600 mio SIT
(neto).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer: kolikor nudi 1 sklop – opremil je vsaj 1 objekt,
z vrednostjo opreme najmanj 15 mio SIT (z
DDV); kolikor nudi 2 sklopa – opremil je vsaj
1 objekt, z vrednostjo opreme najmanj 30
mio SIT; če nudi vseh 5 sklopov – opremil je
vsaj 1 objekt, z vrednostjo opreme najmanj
75 mio SIT;
– ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo,
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference:
predvideni odgovorni vodja naloge ima potrjene reference v zadnjih treh letih: glede števila in vrednosti izvedenih del veljajo enaki
pogoji kot za ponudnika v prejšnji alinei.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: objava
v Uradnem listu RS, št. 62, dne 1. 7. 2005,
Ob-18472/05 ter Uradnem glasilu EU, št.
2005/S 122-120541, dne 28. 6. 2005, S122;
razpis je bil s sklepom naročnika razveljavljen, dne 12. 8. 2005.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. čas izvedbe,
5. plačilo (rok).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/2005-JN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 9. 2005.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100 – 6090106039, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor (tajništvo) ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 30. 9.
2005 do 10. ure; Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor (tajništvo).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2005
ob 13. uri; Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica
17, 2000 Maribor (sejna soba B304).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
oddajal izvedbo naročila po sklopih. Pridržuje si pravico, da katerega od sklopov ne
bo oddal.
Naročnik si prav tako pridržuje pravico
ne oddati javnega naročila nobenemu od
ponudnikov, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do povrnitve stroškov za izdelavo
ponudbe.
VI.5) datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Univerza v Mariboru
Št. 1531-155/05
Ob-22916/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: Bernard Stern, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/822-39-63, faks 02/822-09-12, elektronska pošta: a_osvald@email.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Log
d.o.o., kontaktna oseba: Alojzija Osvald, Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-39-63, faks 02/822-09-12,
elektronska pošta: a_osvald@email.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava smetarskega vozila za praznjenje tipskih smetarskih posod od 120 l
do 1100 l.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: smetarsko vozilo za praznjenje tipskih smetarskih
posod od 120 l do 1100 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
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.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.
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: 21. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 20.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na TRR št. 25100-9705263184 ali
plačati pri blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 150 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: 22. 9. 2005
ob 10. uri, na sedežu podjetja Dobja vas
187, Ravne na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

Ob-22980/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. 30 zaščitnih bund,
2. 10 parov čevljev, delovnih – nizkih – s
kapico,
3. 30 parov čevljev, delovnih – visokih
– s kapico,
4. 10 parov čevljev, ortopedskih,
5. 750 delovnih halij – moških, 220 delovnih halij – ženskih,
6. 80 platnenih kap,
7. 55 podloženih kap,
8. 70 delovnih oblek – farmer,
9. 700 dežnih oblek,
10. 5 varovalnih očal,
11. 200 dežnih plaščev,
12. 323 predpasnikov PVC za pranje
avtomobilov,
13. 2 usnjena predpasnika,
14. 1400 parov delovnih rokavic,
15. 400 parov delovnih rokavic – usnjenih,
16. 25 parov rokavic – gumi,
17. 70 platnenih rut,
18. 300 parov škornjev,
19. 36 telovnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
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– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– zaščitna obleka mora biti označena z
znakom CE in ustrezati standardom, navedenim v tehničnem delu razpisne dokumentacije, kar mora ponudnik dokazati z
ustreznimi listinami, ki jih priloži ponudbeni
dokumentaciji,
– izjava ponudnika, da je v obdobju enega leta v Sloveniji prodal najmanj 200.000
parov enakih rokavic kot jih ponuja (zap.
št. 14). K izjavi mora priložiti reference kupcev.
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 27. 9. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 11. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predložitev obeh vzorcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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: 47/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 12. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-22981/05
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 47/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja Eurozip vrečk. Eurozip
vrečke so namensko za prenos gotovine
oblikovane vrečke iz sintetičnega vodoodpornega materiala z ultrazvočno lepljenimi
robovi. Vrečke so modre barve in imajo odtisnjen logotip pošte.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: PE Maribor, PLC Maribor
– skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Eurozip vrečka dimenzije 23x30x15 cm
(brez ročajev): 1560 kosov,
– Eurozip vrečka dimenzije 44x63x15 cm
(z ročaji): 10 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec po preteku enega koledarskega leta od
podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini
1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 12. 12.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.

Stran

Št. 1714-05/430-162/2005/5 Ob-23026/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,

Stran
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glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
čistilnih sredstev in papirnato-sanitarne konfekcije, št. 430-162/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava čistilnih sredstev in papirnatosanitarne konfekcije:
– sklop 1: čistilna sredstva za kuhinje,
– sklop 2: čistilna sredstva za poslovne
prostore,
– sklop 3: biološko razgradljiva čistilna
sredstva,
– sklop 4: profesionalni pripomočki za
čiščenje,
– sklop 5: ostala splošna sredstva za
čiščenje,
– sklop 6: papirnato-sanitarna konfekcija.
Opis je podrobneje podan v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave so lokacije
posameznih organizacijskih enot Ministrstva
za notranje zadeve RS, lokacije posameznih
organizacijskih enot Generalne policijske
uprave in lokacije posameznih organizacijskih enot policijskih uprav.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.51.30.00-3, dodatni predmet:
21.22.21.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava čistilnih sredstev
za kuhinje.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava čistilnih sredstev
za poslovne prostore.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava biološko razgradljivih čistilnih sredstev.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava profesionalnih pripomočkov za čiščenje.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: dobava ostalih splošnih
sredstev za čiščenje.
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3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.21.00-6.
2) Kratek opis: dobava papirnato sanitarne konfekcije.
3) Obseg ali količina: podrobnejši opis
in količina so navedeni 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: količine so okvirne za potrebe naročnika v
dvoletnem obdobju, dobave bodo potekale
sukcesivno, podrobnješi opis in količina sta
podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po prevzemu blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročil
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske, ﬁnančne
in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja; potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o zdravstveni neoporečnosti za artikle za sklop 1 in sklop 2, dokazilo o higienski neoporečnosti za artikle
za sklop 5 – točko 5.7 in sklop 6; varnostni
list za ponujene artikle, ki vsebujejo nevarne
snovi iz sklopa 1, 2, 3 in 5.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-21857/05 z dne 5. 8.
2005.
V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-162/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.

Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43016205, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-22692/05
Popravek
V javnemu naročilu za izgradnjo treh
podstrešnih stanovanj v večstanovanjskem
objektu na Kolodvorski 10 v Kočevju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne
12. 8. 2005, stran 6113, se točka IV.3.2) popravi, tako da se pravilno glasi:
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: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Kočevje št. 01248-0100005213, s sklicem
00 351-144/04-0123, namen nakazila: stanovanja v Kolodvorski 10.
Občina Kočevje
Št. 300-01-106/05

Ob-22781/05

Popravek
V javnem razpisu za projekt »Izgradnja
obrtne cone Polena-Faza: Izgradnja lokalne
ceste Polena-Orešnikov most, objavljenem
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v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22036/05, se popravita naslednji
točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 12. uri; Trg svobode 1, Mežica, Občina
Mežica, sejna soba.
Občina Mežica

– seznam najpomembnejših izvedenih
del v zadnjih treh letih na podobnih objektih
(objekt družbenega pomena) in potrdila naročnikov o dobro opravljenem delu;
– izjava ponudnika o prostih kapacitetah
in sposobnosti;
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in ostalih delavcev;
– fotokopija ustrezne zavarovalne police
– zavarovana odgovornost v skladu s 33.
členom ZGO.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40301-0008/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Uradnem listu RS pri kontaktni osebi Alenki Šintler. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID št. za DDV – po faksu
07/816-12-10 na podračun EZR Občine
Sevnica pri UJP, št. 01310-0100008286,
model 00, sklic 40301.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Občina Sevnica

Ob-22986/05
Popravek
V javnem razpisu Komunale Trebnje za
javno naročilo »Zbirno-sortirni center Globoko pri Trebnjem«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005;
Ob-21992/05, se točka IV.3.2 pravilno glasi…, z obveznim pripisom razpisna dokumentacija Zbirno-sortirni center Globoko
ali na blagajni podjetja pred dvigom razpisne dokumentacije.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-22987/05
Popravek
V javnem razpisu Komunale Trebnje za
javno naročilo »obnova vodovoda Gorenje Prapreče-Krtina«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005;
Ob-21994/05, se točka IV.3.2 pravilno glasi…, z obveznim pripisom razpisna dokumentacija vodovod Gorenje Prapreče-Krtina ali na blagajni podjetja pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-22690/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Alenka Šintler, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/816-12-00, 07/816-12-32,
faks 07/816-12-10, elektronska pošta: alenka.sintler@obcina-sevnica.si, 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) Opis: ureditev II. nadstropja prizidka
Zdravstvenega doma Sevnica (GOI dela).
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: ureditev II. nadstropja prizidka Zdravstvenega doma Sevnica (GOI
dela) št. 40301-0008/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela za ureditev II. nadstropja prizidka
Zdravstvenega doma Sevnica v ordinacije, diagnostični laboratorij, prostore
za izvajanje zdravstveno vzgojne preventivne dejavnosti, upravne prostore in
skupne prostore v skupni neto površini
762,98 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Sevnica,
Trg svobode 14, 8290 Sevnica.
Šifra NUTS: 500, 503, 504.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev II. nadstropja prizidka Zdravstvenega
doma Sevnica.
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del po popisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo pričela izvajati takoj
po podpisu pogodbe oziroma predvidoma
30. 9. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 9. 2005 do 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost z veljavnostjo do 10. 10. 2005.
Pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV (po vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih situacijah, rok plačila 60 dni od
potrditve situacije, ostali pogoji v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba, ki natančno
opredeljuje odgovornost vseh sodelujočih
ponudnikov pri izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ustrezno registracijo za zahtevano izvedbo del;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– predložitev BON 1 in BON 2 ali BON 3
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta ni bil
v preteklih 6 mesecih blokiran. Ponudnikov
skupni promet mora znašati v letu 2004 vsaj
300 mio SIT;
– predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene cene
brez davka na dodano vrednost z veljavnostjo do 10. 10. 2005;
– predložitev pisne izjave ponudnika o
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbenih del;
– predložitev pisne izjave ponudnika o
predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od vrednosti pogodbenih del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Stran

Ob-22695/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za pravosodje, kontaktni osebi: Tadej Weilguny, Simon Vidmar,
Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, 01/369-55-04, elektronska pošta: tadej.weilguny@gov.si,
simon.vidmar@gov.si, internetni naslov:
http://www.mp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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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:
sanacija fasade na Okrožnem sodišču
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 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: predvidena vrednost javnega naročila vključno z
20% DDV je 146,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden zaključek del: 25. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,920.000 SIT z rokom veljavnosti do
vključno datuma veljavnosti ponudbe;
b) izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% pogodbene vrednosti z vključenim 20%
DDV, katero bo izbrani ponudnik predložil v
10 dneh od sklenitve pogodbe. Veljavnost
garancije more biti še 15 dni po uspešni primopredaji izvršenih del;
c) izjava banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti z
vključenim 20% DDV, katero bo izbran ponudnik predložil ob uspešni primopredaji izvršenih del. Veljavnost garancije mora biti
še en dan po izteku garancijskega roka za
odpravo skritih napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvršena
dela se bodo plačevala po mesečnih situacijah v roku 60 dni po prejemu in potrditvi
računa s strani nadzornega organa in naročnika. Končno gradbeno situacijo v višini
10% pogodbene vrednosti izstavi izvajalec
po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu del. Ostali pogoji so razvidni 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: naročnik bo sklenil pogodbo
s ponudnikom, ki bo ponudil celotno izvedbo del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
1.1.1. izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
1.2.1. potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da zoper ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
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3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Zupančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, 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.
4. Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskemu postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen oziroma vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati, ki ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
7. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Kolikor noben poseben predpis takšnega
dovoljenja ne zahteva, le-tega ni potrebno
predložiti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe:
1.1. obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1,
1.2. izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno,
1.3. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
je izdano v skladu z Odredbo o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da ima do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
2.1. davčna napoved iz dejavnosti za
leto 2004, potrjena s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco uspeha za leto 2004 in potrdila bank,
pri katerih ima odprte poslovne račune, da
v zadnjih 6 mesecih poslovanja ni imel blokiranih svojih računov,
2.2. izjava ponudnika, da je v zadnjih
treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno,
2.3. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
je izdano v skladu z Odredbo o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo,
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da ima do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom

oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov.
2. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
3. Opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje
kakovosti (opis, predložijo se morebitni pridobljeni certiﬁkati kakovosti po ISO standardih) ter morebitnih študijskih in raziskovalnih
zmogljivosti.
4. Izjava ponudnika, da bo dela za sanacijo fasade na Okrožnem sodišču v Ljubljani
zaključil najkasneje do 25. 11. 2005.
5. Kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora predložiti:
5.1 izjavo podizvajalcev in kooperantov
o poravnanih obveznosti,
5.2 izjavo ponudnika, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, ki
jih navaja v ponudbi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena – 90%:
Ceno bo strokovna komisija ocenjevala
tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:
Tc=100 - ((Cv-Cmin)/Cmin)·100
(Cv – višja cena, Cmin – najnižja cena).
V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.
2. splošni garancijski rok za skrite napake – 5%:
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:
Tg=100 - ((Gn-Gk)/Gn)·100
(Gn – najdaljša garancija, Gk –krajša
garancija)
3. garancijski rok glede morebitnih napak
v izdelavi – 5%:
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:
Ti=100 - ((In-Ik)/In)·100
(In – najdaljša garancija, Ik – krajša garancija)
Komisija bo za ocenjevanje upoštevala
le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s korelacijskim faktorjem 0,90 za ceno, korelacijskim faktorjem 0,05 za splošni garancijski
rok in korelacijskim faktorjem 0,05 za garancijski rok glede morebitnih napak v izvedbi
gradbenih del.
Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005, razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: zbiranje ponudb do
26. 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: predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za pravosodje

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste R3-696/7912 Velenje–
Škale.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 7912 cesta R3-696
Velenje–Škale.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Ob-22709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Teja
Leben, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52, elektronska pošta: obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Teja Leben, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-15-36, faks 07/499-00-52, elektronska pošta: teja.leben@brezice.si, internetni
naslov: www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Ana Krstov, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-15-27, faks 07/499-00-52, elektronska pošta: ana.krstov@brezice.si, internetni
naslov: www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN:276/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela zapiranja deponije komunalnih odpadkov Dobova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dobova, Občina Brežice.
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: gradbena dela zapiranja deponije komunalnih
odpadkov (opredeljena 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 v višini
1,5% ponudbene cene brez DDV, veljavna
60 dni po odpiranju ponudb. Garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene
cene, veljavna 90 dni po končanju del.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejetju potrjene situacije, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna in
pogodbo o izvajanju del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik, ki nastopa kot skupni
nastop več izvajalcev, mora v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru predložiti podpisano
in overjeno pogodbo vseh soudeležencev z
imenovanjem nosilca pogodbe.
Pogodba bo sklenjena z enim ponudnikom.
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 zakonske pogoje in pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za dejavnost, plačani davki in
prispevki v državi, kjer ima ponudnik sedež,
da ni obsojen ali v postopku zaradi koruptivnih dejanj.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ni v postopku likvidacije, prisilne poravnave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o usposobljenosti vodilnih delavcev in razpolaganju z ustreznim
strojnim parkom za izvršitev del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN:276/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun: 01209-0100008385, sklic: 00
7141990-0700; namen plačila: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika ali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Občine Brežice – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Občina Brežice
Ob-22722/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
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– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
44,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-22723/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba državne kolesarske povezave št.
921700, skozi Občino Rogaška Slatina
odsek 5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek RSC – H, G in
R ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
30,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-22724/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba državne kolesarske povezave št.
921700, skozi Občino Rogaška Slatina
odsek 4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek RSC – H, G in
R ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
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tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
47,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-22725/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ureditev ceste skozi Deskle
G2-103/1008.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek G2-103 Ušnik–
Plave.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 440 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta);

– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
230,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., kontaktna oseba: Metka Kočar,
Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-13-00, faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Komunala Tržič, d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Kočar, Pristavška 31, 4290
Tržič, Slovenija, tel. 04/597-13-00, faks
04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža plinsko črpalne postaje in bakle za sežig deponijskega plina na odlagališču nenevarnih odpadkov
Kovor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Kovor – občina Tržič.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 40.21 (NACE).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odplinjanje odlagališča nenevarnih odpadkov
Kovor, ki obsega sklope blaga:
A) dobava in vgradnja 750 m plinskih
cevi PE 80 da 110 SDR17.6, vključno s
fazonskimi komadi in podestom iz lesenih
korit;
B) dobava in vgradnja sistema za zajem
in odvajanje kondenzata;
C) priključitev 8 kom. obstoječih začasnih
jeklenih sond na plinsko razvodno omrežje;
D) izvedba preizkusa tesnosti sistema;
E) dobava in montaža plinsko črpalne postaje z baklo kapacitete od 20 do 100 m3/h;
F) elektronski merilni komplet v kovčku
za izvajanje ročnih meritev deponijskega
plina;
G) poizkusni zagon naprave vključno z
meritvijo emisije plinov nastalih pri sežigu,
izdelavo projekta izvedenih del in sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega
dovoljenja;
H) izdelava navodil za uporabo v slovenskem jeziku in priučitev uporabnika za
varno delo.
Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je 20,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni od dne izdaje fakture.
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

Št. 538-1/2005
Ob-22768/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola po pogodbi št. 360-01-27/05 z
dne 16. 5. 2005, Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka
Kofol–Dobrila, inž. grad., Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/662-68-20,
faks 05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol–Dobrila, inž. grad., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/662-68-20, faks
05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol–Dobrila, inž. grad., Postojnska 5, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/662-68-20, faks
05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, kontaktna oseba: Zdenka Kofol–Dobrila, inž. grad.,
Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/662-68-20, faks 05/662-68-25, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in nadzidava 1. nadstropja
in podstrešja poslovno-stanovanjskega
objekta Morova 4 v Izoli z ureditvijo treh
stanovanjskih enot v objektu in 7 parkirnih mest ob objektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Morova 4, Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
Predvidoma konec oktobra 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO – 1A in drugi podzakonski
predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2005.
Cena: 36.000 SIT.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o., Koper, Postojnska 5 v Izoli. Plačilo razpisne dokumentacije
se nakaže na TRR Stavbenika, Servisne storitve d.o.o., Koper, št. 10100 0034770033, z
navedbo predmeta naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 na Stavbenik, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 10. uri; prostori Stavbenika, Servisne
storitve d.o.o. Koper v Postojnski 5, 6310
Izola.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Občina Izola po pogodbi št.
360-01-27/05 z dne 16. 5. 2005,
Stavbenik,
Servisne storitve d.o.o. Koper
Ob-22769/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec, Pristavška
31, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/597-13-00,
faks 04/597-13-20, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javno podjetje Komunala Tržič,
d.o.o., kontaktni osebi: Janez Perko, Janez
Valjavec, Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/597-13-00, faks 04/597-13-20,
elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
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ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
z osebjem potrebnim za izvedbo naročila,
da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, da ima poravnane vse
zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, izjava o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 19. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem, oziroma poslati pisni zahtevek, ki
mora vsebovati polni naslov prevzemnika
razpisne dokumentacije in ime kontaktne
osebe. Zahtevek je potrebno poslati na naslov: Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o.,
Pristavška 31, 4290 Tržič, faks 04/597-13-20
ali e-mail: komunala@jpk-trzic.si.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije v elektronski obliki preko emaila je prevzem brezplačen. V primeru
posredovanja razpisne dokumentacije v
obliki tiskovine je potrebno plačati materialne stroške na TRR JP Komunala Tržič št.
07000-0000001933 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, pri čemer navedite namen plačila:
»plačilo razpisne dokumentacije – dobava
in montaža plinsko črpalne postaje in bakle
za sežig deponijskega plina na odlagališču
nenevarnih odpadkov Kovor.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 11.30
ali 37 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: do 31. 12. 2005 in/ali 96 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005 ob
12. uri; Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o.,
Pristavška 31 Tržič, sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o.
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Ob-22773/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste Rupa v Bovcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo del in za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se vrši na podlagi začasnih in končne situacije, potrjene s strani osebe, ki jo naročnik
pooblasti za nadzor. Rok plačila je 60 dni po
prejemu situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Bovec št. 01206-0100015128, sklic:
4030803-05-1, namen nakazila: razpisna
dokumentacija za cesto Rupa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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 20. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 9.30, Občina Bovec; Mala vas 121, Bovec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Bovec
Ob-22819/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škofja Loka, kontaktna oseba:
Jernej Prevc, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-00, faks
04/511-23-18.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Frelih, Kidričeva
cesta 57, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/50-24-330, faks 04/50-24-339, elektronska pošta: simon.frelih@lokainzeniring.si,
internetni naslov: www.lokainzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainženiring d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Jelovčan, Kidričeva
cesta 57, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/50-24-330, faks 04/50-24-339, elektronska
pošta: natasa.jelovcan@lokainzeniring.si,
internetni naslov: www.lokainzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja komunalne infrastrukture na
območju obrtne cone Trata – elektro
omrežje, vodovodno omrežje, cestno
omrežje, kanalizacijsko omrežje, telefonsko omrežje. Ocenjena vrednost investicije
je 277 mio SIT brez DDV. Izvedba komunalnih vodov in spodnjega ustroja v letu 2005,
dokončanje del z izvedbo tehničnega pregleda in pridobitvijo uporabnega dovoljenja
do konca aprila 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Škofja Loka – Trata.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega naročila z možnostjo izvzema
določenih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe;
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti
za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku, ki jo bo izbrani izvajalec
predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe;
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo v višini 10% vrednosti pogodbenih
del za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku, ki jo bo izvajalec dostavil
ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
mesečnih situacijah do višine 90% vrednosti
pogodbenih del, 10% po predaji objekta in
potrditvi končne situacije, in sicer vse v roku
60 dni od prejetja potrjenih situacij.
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 so razvidna
medsebojna razmerja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registrski listi iz sodnega registra in
odločba upravnega organa, izdana v skladu
s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti. Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list
DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
iz njihove evidence o kaznih, izrečenih pravnim osebam za kazniva dejanja izhaja, da
pravna oseba (prosilec – ponudnik) ni bila
obsojena za kazniva dejanja, ki ni starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne odločbe, ki ni starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb;
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni ter poslovni sposobnosti, in sicer za gospodarske družbe
obrazec BON-1 in BON-2 in za samostojne
podjetnike podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki jih
potrdi pristojni DURS ter potrdilo banke, ki
vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v obdobju od
vključno leta 2002 do vključno leto 2005 vsaj
tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del
najmanj 120 mio SIT s področja predmetnega naročila. Obrazcu morajo biti priložena
potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Potrdilo
mora vsebovati vrednost del, leto izvedbe,
opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi
del in kontaktno osebo naročnika;
– ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvaliﬁkacije. Odgovorni vodja del
mora imeti najmanj višjo izobrazbo in najmanj tri referenčne objekte, vsak z vrednostjo del najmanj 120 mio SIT s področja predmetnega naročila v obdobju od vključno leta
2002 do vključno leto 2005. Obrazcu morajo
biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za
vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja. Potrdilo mora vsebovati vrednost del, leto
izvedbe, opis obsega del, mnenje o kvalitetni izvedbi del, vse vezano na odgovornega
vodjo del in kontaktno osebo naročnika.
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: 27. 9. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska na transakcijski račun podjetja Lokainženiring d.o.o., št. 07000-0000867949.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2005, do 9. ure;
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja
Loka.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: pooblaščena oseba ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 9.15; Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Škofja Loka
Ob-22826/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogatec, kontaktna oseba: Nataša Lavrič, Ceste 11, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/812-10-00, faks 03/812-10-12, elektronska pošta: obcina.rogatec@siol.net, internetni naslov: www.rogatec.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) Opis: ureditev novega železniškega
prehoda na industrijsko cono ob mejnem
prehodu.
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: 34100-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja nivojskega prehoda – gradbeni del, strall gumi sistem in postavitev
SVTK naprave.
Podrobnejši opis del, ki so predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej točko II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 20. 10. 2005 in/ali konec: 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
ZIPR 04,05.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni);
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2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno (potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno);
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (pisna
izjava) ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (priložiti originalno
potrdilo ministrstvo za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da ni vpisan v kazensko
evidenco);
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da podjetje ni
v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od 30 dni);
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
– priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS);
6. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
4. odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/04);
7. izjava ponudnika, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnimi pogoji;
8. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije;
9. izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
10. izjava o popolnosti ponudbenih cen;
11. bančna garancija za resnost ponudbe;
12. izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
13. izjava banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi;
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba;
15. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34100-1/05.
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: znesek je potrebno poravnati na TRR, št. 01307-0100004165
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom »železniški
prehod«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 10. ure
ali 38 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: do 30. 11. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 17. uri; sejna soba Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Rogatec
Ob-22832/05
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: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kolektorja StudenciLimbuš etapa od GG do razbremenilnika
Limbuš.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kolektorja Studenci-Limbuš, etapa od GG do razbremenilnika Limbuš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Limbuš.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas 65 delovnih 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,
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– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– 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:
35213-04/2005-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena 10.000 (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:
16. 9. 2005 do 9 ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 9.15; 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: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-22833/05
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: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. gradb., Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ekon., inž. gradb., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14,
faks 02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. gradb., Slovenska ulica 40, 2000

Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-14, faks
02/252-65-51, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja sekundarne kanalizacije Bresternica, I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sekundarne kanalizacije Bresternica, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bresternica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
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
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čas 90 delovnih 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,
– 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:
35213-05/2005-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 9. 2005.
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Cena: 10.000 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
16. 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 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 9.45; 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: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Mestna občina Maribor

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Občina Radeče

Ob-22835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože
Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1,
1433 Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00,
faks 03/568-08-23, elektronska pošta: gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.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:
komunalno opremljanje OIC Jagnjenica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Radeče – OIC
Jagnjenica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek del predvidoma 30. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT
in veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim DDV, ki mora biti veljavna do
20. 2. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo pri
pristojnem sodišču ali drugem organu. Imeti
mora tudi potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen je
prenehanje poslovanja ali ni bil uveden katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi;
5. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni dokumentaciji;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za izvedbo predmetnega javnega naročila
– podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO-1 ter drugi
podzakonski predpisi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
Občine Radeče.
Cena: 7.200 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska 7.200 SIT na
podračun proračuna 01299-0100003393 pri
UJP Žalec, ident. št. za DDV: 50643720.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 10. uri; v sejni sobi Občine Radeče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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Ob-22836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Sirec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.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: 344-04-28/03-509.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja Puhove ceste in povezovalne
ceste od Rogozniške ceste do Puhove
ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MO Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5 (gradnja cest).
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:
Puhova cesta: dolžina ceste 1020 m (širina vozišča 2 x 3,30m, obojestranski pločnik
širine 2,8m, bankine 0,5-1,0 m).
Povezovalna cesta: dograditev pločnika
širine 2 m ob obstoječem delu ceste v dolžini 150 m, novogradnja ceste v dolžini 330
m (širina vozišča 2 x 3,30m, obojestranski
pločnik širine 2,8 m, bankine 0,5-1,0 m).
Izgradnja komunalnih vodov Puhove in
povezovalne ceste: meteorna kanalizacija,
javna razsvetljava, vodovod.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 5,000.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), 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. Investitor bo pogodbena dela plačeval v roku 60 dni od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
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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: 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 organih države, v
kateri ima sedež; da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
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
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila izvedel vsaj pet objektov
nizke gradnje (ceste, kanalizacija…) vsakega v vrednosti nad 20 mio SIT in da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Pogoj v predmetnem
postopku oddaje javnega naročila (priznanje
sposobnosti) je ta, da mora biti ponudnik
sposoben ﬁnancirati izvedbo javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh
pogojev, jih lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem, medtem ko pogoj ﬁnančne sposobnosti, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran, mora izpolnjevati vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika, seznam
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strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben izvesti z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj
petletne izkušnje z vodenjem del – izjava
ponudnika o referencah odgovornega vodje del;
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela – kopija potrdila o
izdani licenci.
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: pospešeni omejeni.
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: 344-04-28/03-509.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj,
št. 01296-0100016538, s pripisom "Puhova
cesta in povezovalna cesta od Rogozniške
c. do Puhove c.", pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 9. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005
ob 11. uri; v mali sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 2/I, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo,
skladno z drugim odstavkom 89. člena
ZJN-1-UPB-1, izbranemu ponudniku oddal
tudi nadaljnje faze izvedbe podobnih gradenj, kolikor bodo izpolnjene vse zahteve
tega člena ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-1/05
Ob-22839/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00151.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: Hoče–Arja vas; AC priključek Celje
– vzhod (Ljubečna), I. etapa – novogradnja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hoče–Arja vas; AC priključek Celje – vzhod (Ljubečna).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1. Izvedba AC priključka, 1. etapa, zajema:
1.1.1. AC priključek s priključnimi rampami na povezovalno cesto
1.1.2. Povezovalno cesto od km 1,3+00
do km 3,2+50 oziroma od križišča K-2 s
Trnoveljsko cesto do križišča K-4 z Bežigrajsko cesto
1.1.3. Deviacijo 1-2, LC 03409 (Trnoveljska cesta), v dolžini 233 m
1.1.4. Deviacijo 1-3, LC 03412 (cesta v
Začret), v dolžini 318 m
1.1.5. Deviacijo 1-4, Bežigrajska cesta,
v dolžini 320 m
1.1.6. Križišče K-2, štirikrako kanalizirano križišče s Trnoveljsko cesto v km 1+358
1.1.7. Križišče K-3, štirikrako kanalizirano križišče s cesto v Začret v km 2+525
1.1.8. Križišče K-4, štirikrako kanalizirano križišče na Bežigrajski cesti v km 3+230
1.1.9. Križišče K-J, krožno križišče v priključku AC rampe na povezovalno cesto v
km 1+515
1.1.10. Križišče K-S, krožno križišče v
priključku AC rampe na povezovalno cesto
v km 1+796
1.1.11. Nadvoz nad avtocesto z oznako
4-1, dolžine 80 m
1.1.12. Most 5-1 preko regulacije potoka
Ložnica, dolžine 14 m
1.1.13. Prepust 3-2
1.1.14. Prepust 3-3
1.1.15. Prepust 3-4
1.1.16. Prepust 3-5
1.1.17. Prepust 3-6
1.1.18. Vodnogospodarske ureditve
1.1.19. Objekte za zaščito voda
1.1.20. Meteorno kanalizacijo
1.1.21. Prestavitve in zaščite vodovoda,
kanalizacije, plinovoda
1.1.22. EE omrežje
1.1.23. Cestno razsvetljavo
1.1.24. TK omrežje
1.1.25. Prometno opremo in signalizacijo
1.1.26. Krajinsko ureditev
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1.1.27. Aktivno in pasivno protihrupno
zaščito.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 60,000.000 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: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik 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 za zadnja 3 leta oziroma izpisek iz
bilance stanja za zadnja 3 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 opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (gradnja trase AC, HC ali
glavne ceste in objektov na AC, HC ali glavnih cestah), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00151.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2005.
Cena: 50.000 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 41.666,67 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 raz-

pisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št- 110-1/05
Ob-22841/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000433.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba aktivne protihrupne zaščite naselij
Dedni dol in Žabjek na AC odseku Višnja
Gora–Bič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– naselje Dedni dol pri Višnji Gori,
– naselje Žabjek pri Višnji Gori.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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1.1 Izgradnja aktivne protihrupne zaščite
naselij Dedni Dol in Žabjek pri Višnji Gori:
1.1.1 izgradnja aktivne protihrupne zaščite naselja Dedni dol pri Višnji Gori obsega
izvedbo PH ograje:
– PHO 1 = 650 m, od km 6,7+65 m do
km 7,4+20 m;
1.1.2 izgradnja aktivne protihrupne zaščite naselja Žabjek pri Višnji Gori obsega
izvedbo PH ograj:
– PHO-2/A = 22 m od km 7,8+62 m do
km 7,8+84 m,
– PHO-2/B = 114 m od km 7,8+84 m do
km 7,9+97 m,
– PHO-2/C = 148 m od km 7,9+97 m do
km 8,1+45 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni rok za dokončanje del, navedenih pod točko 1.1.1 navodil ponudnikom je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.
Skrajni rok za dokončanje del, navedenih
pod točko 1.1.2 navodil ponudnikom je 60
dni od uvedbe izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,170.000 SIT za dela pod točko 1.1.1
navodil ponudnikom in 3,990.000 SIT za
dela pod točko 1.1.2 navodil ponudnikom
z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za zadnja 3 leta oziroma izpiske iz
bilanc stanja za zadnja 3 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 opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot
je predmet javnega naročila (izvedba protihrupnih ograj) v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00433.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2005.

Stran

6364 /

Št.

79 / 26. 8. 2005

Cena: 20.000 SIT za sklop 1, 20.000 SIT
za sklop 2 ali 30.000 SIT za oba sklopa.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo 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 16.666,67 SIT za sklop 1,
16.666,67 SIT za sklop 2 ali 25.000 SIT za
oba sklopa. 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: 28. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-22848/05
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., kontaktni osebi: dr. Olga Burica, Peter
Cerar, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-65-00, faks 01/722-04-90,
elektronska pošta: info@ccn-domzale.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: izgradnja montažne nadstrešnice na začasni deponiji dehidriranega
blata CČN Domžale–Kamnik.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadstrešnica se izvede iz jeklene vroče
cinkane montažne konstrukcije z velikim
razponom. Streha je dvokapnica. Nadstrešnica se postavi na obstoječo začasno deponijo – asfaltni plato z betonsko
ograjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JP CČN Domžale–Kamnik; deponija za začasno skladiščenje dehidriranega blata.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1 splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadstrešnica velikosti 75 × 24 m × 6,4 m na
kapu postavljena na AB temelje in s trapezno proﬁlirano kritino. Dela zajemajo gradbena dela (pripravljalna, zemeljska, betonska
in arm. bet, kanalizacija, tesarska dela) in
obrtniška dela (krovska, kleparska, ključavničarska, tlakarska dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna ali zavarovalniška garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok, do 75% vrednosti po situacijah, 25% vrednosti po primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, zadostne tehnične in
kadrovske zmogljivosti, dokazilo o zavarovanju odgovornosti – podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. garancijska doba z garancijo za odpravo napak,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče načeloma do 16. 9.
2005.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun 18303-0010822985, sklic
plačilo razpisne dokumentacije 02-V/2005
– nadstrešnica. Prevzem s potrdilom o plačilu in izpiskom iz davčnega registra.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 23. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje, v nasprotnem
primeru ne bodo mogli dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 11. uri; Domžale, Študljanska 91, 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: naročnik si
pridružuje pravico zaradi utemeljenih razlogov zavrniti vse ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Centralna čistilna naprava Domžale–
Kamnik d.o.o.
Ob-22856/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-17-00, faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.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: 41404-0001/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preureditev sanitarij in zamenjava oken
v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstvena postaja
Rogaška Slatina, Celjska cesta 9, 3250 Rogaška Slatina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
sanitarij v dveh nadstropjih in zamenjava
fasadnega stavbnega pohištva z roletami v
Zdravstveni postaji Rogaška Slatina.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb,
2. vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe),
3. vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
2. veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
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dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30
dni, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
6. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
7. priložena struktura delovne sile,
8. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
9. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
10. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
11. garancija za resnost ponudbe,
12. pogodba o izvedbi javnega naročila,
13. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba,
14. minimalni plačilni rok je 60 dni,
15. izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
16. izjava o izdaji garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41404-0001/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 28. 9.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 40 dni od odposlanja
obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 28. 9. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Rogaška Slatina

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja kanalizacijskih kolektorjev v Šentjurju – II. faza«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 30. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 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: 22. 8. 2005.
Občina Šentjur

Št. 353-115/2005-2520
Ob-22859/05
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:
gradnja kanalizacijskih kolektorjev v Šentjurju – II. faza.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-115/2005-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja kanalizacijskih kolektorjev v
Šentjurju – II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šentjur pri Celju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja kanalizacijskih kolektorjev v Šentjurju
– II. faza.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
– najnižja cena,
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-115/2005-2520.
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Št. 3/95-05
Ob-22863/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/372-72-00, faks
05/377-22-37, elektronska pošta: drago.murovec@komunalaidrija.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: JN – G – 03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
CČN Idrija – rekonstrukcija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Idrija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.1 splošna gradbena dela (iz priloge II.)
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v mesečnih situacijah.
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.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen in da ni bila v zadnjih
5 letih pred objavo tega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali da
ni bila izdana pravnomočna sodba oziroma upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni);
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim (datum potrdila ne sme
biti starejši od 60 dni);
– potrdilo Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev v obdobju
zadnjih šest mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni);
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, da je ponudnik član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so
predmet javnega naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON
1/P in BON 2 ter bilanca stanja in izkaz
stanja za leto 2004 za gospodarske družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo
banke o plačilni sposobnosti ponudnika za
samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedeni projekti gradenj v zadnjih 3
letih, s priporočili ponudnikov;
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
– izjava o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti);
– obrazec o kadrih, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. način plačila,
3. rok izvedbe,
4. garancijo.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške,
ki znašajo 20.000 SIT (v ceno je vključen
DDV). Nakazilo je izvedeno na račun št.
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04752-0000207145 pri Novi KBM d.d. Maribor, za Komunalo Idrija, s pripisom »Mestni
trg«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2005
ob 11. uri; v upravnih prostorih Komunale
Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 10.
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Komunala d.o.o.
Idrija
Ob-22867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta: pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/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: Adaptacija Knjižnice Mirana Jarca št. 414-05-16/99-1313.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova obstoječih objektov Rozmanova ulica 26 in 28 ter ureditev atrija. Javno
naročilo obsega izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Dela se bodo
izvajala v letih 2005, 2006 in 2007 v skladu z zagotovljenimi sredstvi v občinskem
proračunu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rozmanova 26 in 28,
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost razpisanih gradbenoobrtniških in instalacijskih del po projektantskem predračunu
znaša 625 milijonov SIT, od tega je gradbenoobrtniških del 515 milijonov, elektroinstalacij 61 milijonov SIT ter strojnih instalacij 49
milijonov SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala od oktobra
2005 pa do 1. 10. 2007.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 10. 2005, konec 1. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 20,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih situacijah, rok plačila 60 dni od
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
za glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2004
znašali vsaj 1,2 milijarde SIT;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
dve visoki gradnji v znesku nad 200 milijonov SIT (za posamezni objekt) in ima potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 25,000.000 SIT,
veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka;
– izjavo banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
60,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register, pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– izjava ponudnika, 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:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašali vsaj 1,2 milijardi SIT. Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 25,000.000 SIT,
veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka;
– izjavo banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
60,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj dve investiciji visoke gradnje nad
200 milijonov SIT (za posamezni objekt)
ter ima za opravljeno delo potrdilo o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev, kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1.
2005, Ob-519/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-16/99-1313.
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: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 8765.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, soba II/67 (sejna soba Mestne občine Novo mesto).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-22871/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače – Fram, kontaktna oseba: Božo
Štauber, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija, tel. 02/609-60-17, faks 02/609-60-18,
elektronska pošta: info@race-fram.si, internetni naslov: www.race-fram.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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izgradnja kanalizacije
odpadnih vod naselja Spodnja in Zgornja
Gorica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
položitev kanala v naseljih Spodnja in
Zgornja Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Spodnja in Zgornja Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja celotne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 10. 2005, konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti; ponudniki
morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% ponudbene vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% ponudbene
vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji.
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 iz-
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plačal 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,
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 z
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,
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: ponudnik mora
priložiti obrazec BON2, ki ni starejši od 30
dni s katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
6 mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je, da
je bil ponudnik v letih 2001, 2002, 2003 in
2004 pozitivno ocenjen kot glavni izvajalec
pri izvedbi vsaj treh gradbenih del, ki so po
naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim, katerih skupna vrednost je bila nad
100,000.000 SIT po posameznem objektu.
Ponudnik mora navesti referenčni objekt in
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco iz strani investitorja. Naročnik si pridružuje pravico preverjati reference.
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
1. ponudnik mora predložiti listine z naslednjimi vsebinami:
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO – 1 – UPB1 (izjavo
ponudnika z navedbo izobrazbe in delovnih
izkušenj),
– podatki o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od oktobra 2005 do vključno
septembra 2006 razpolagal s kapacitetami
potrebnimi za izvedbo javnega naročila,
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, delovne sile in materiala.
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
˝izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične
zmogljivosti, ﬁnančne vire, opremo in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo.
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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 zagotavljanju 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.
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik sposoben izvesti predmetno
javno naročilo. Ponudnik, ki tega ne dokaže,
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: 16. 9. 2005, cena:
25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Rače-Fram št.
01298-0100008874 s pripisom plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Sp. in Zg. Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 12.30; Grajski trg 14, Rače.
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. 8. 2005.
Občina Rače – Fram
Ob-22982/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž
Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-60, faks
03/564-40-41, elektronska pošta: Obcina.hrastnik@hrastnik.si, internetni naslov:
www.hrastnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: ureditev infrastrukturnega
omrežja območij 2/A3, D/2 in G/2 znotraj
naselja Novi dom.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev infrastrukturnega omrežja ob-
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močij 2/A3, D/2 in G/2 znotraj naselja
Novi dom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu s proračunom.
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: skladno z zakonom o javnih naročilih.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
1. rok za dokončanje del,
2. plačilni pogoji;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila na račun št.
01234-0100018218,
proračun
Občine
Hrastnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2005 do 10.
ure.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 11. uri; sejna soba Občine Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, 1300 Hrastnik.
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. 8. 2005.
Občina Hrastnik
Ob-22983/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vitanje, kontaktna oseba: Gorazd Fric,
Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, tel.
03/757-43-50, faks 03/757-43-51, elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni naslov:
www.vitanje.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:
rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Vitanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje občine.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali dni 90 od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 10%
od vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni oziroma možnost odloga za
1 leto.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 60%,
2. reference 40%.
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: 23. 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 20. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občine Vitanje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: čas za prevzem razpisne dokumentacije je vsak delovni dan od 8. do 10. v tajništvu Občine
Vitanje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Občina Vitanje

Storitve
Št. 400-64/2005-5

Ob-22831/05

Preklic
Javni razpis za razvoj, nadgradnjo in
vzdrževanje informacijskega sistema ISARR
po odprtem postopku z naročnikovo oznako
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JN03/2005, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21898/05, se
prekliče.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj

– plakat,
– program izdaje priložnostnih poštnih
znamk,
– novoletna voščilnica,
– stenski koledar,
– žepni koledarček,
Sklop št. 02
2) Kratek opis:
II: sklop: korespondenčni materiali:
– poslovna mapa,
– dopisni listi,
– kuverte za vabila brez okenca,
– poslovni blok,
– poslovne vizitke »S spoštovanjem«,
– poslovne vizitke »osebne«,
– priznanja, diplome.
Sklop št. 03
2) Kratek opis:
III. sklop: embalaža in ostali materiali z
elementi celostne graﬁčne podobe Pošte
Slovenije:
– darilne vrečke
– ovojni papir
– vrečke za buteljke
– kartončki (nastavki) za cene s samolepilnimi etiketami (kartonček, samolepilne
etikete)
– kartončki Pošta Slovenije.
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: po tehničnem opisu naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Ali: začetek takoj po podpisu pogodbe
in/ali konec po preteku enega koledarskega
leta od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, 1,000.000
SIT, izbrani ponudniki: garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbenega
zneska.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila – najmanj 30 dni od izstavitve 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:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– potrjen vzorec pogodbe;
– ponudba mora biti veljavna do 12. 12.
2005;

Št. 220-13/05

Ob-22815/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Na podlagi petega odstavka 25. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00, 2/04) objavljamo podaljšanje roka za predložitev in odpiranje ponudb
za razpis »študija upravičenosti nadgradnje
sistema instrumentalnega pristajanja kategorije CAT I (ICAO) v kategorijo CAT II oziroma CAT III (ICAO) in uvedbe postopkov pri
zmanjšani vidljivosti (Low Visibility Operations) na letališču Maribor«, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20721/05.
Novi datumi za predložitev in odpiranje
ponudb so:
IV.3.3) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2005 do 14. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 20. 9. 2005 ob 9. uri, v sejni sobi
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
19a, Ljubljana.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-22694/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
je dne 16. 8. 2005 na podlagi 76. in 77. člena ZJN-1-UPB1 sprejel odločitev o zavrnitvi
obeh ponudb prispelih na javni razpis za
oddajo naročila storitve: oddaja nevarnih odpadkov v uničenje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 17. 6 2005, pod številko
Ob-16988/05. Naročnik je ponudbi zavrnil iz
razloga, ker obe ponudbi nista bili pravilni.
Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Ob-22691/05
Popravek
V javnem razpisu po omejenem postopku z okvirnim sporazumom za 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,
z oznako 022/2005-MZZ, (Uradni list RS, št.
74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21680/05), se točka
III.1.1) spremeni tako, da se glasi: »Finančna zavarovanja niso zahtevana. Glede na
to gre smiselno brati tudi razpisno dokumentacijo za predmetni razpis.«
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 903125-11/2005-6

Ob-22878/05

Popravek
V javnem naročilu za prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 19. 8. 2005, Ob-22478/05, se pod točko
II.1.9.3 v drugi alineji ter v II.2.1, druga alineja spremeni podatek in se glasi:
– prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko (313.000 tif-ov).
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-23023/05
Popravek
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI za pokrit bazen s spremljajočimi prostori: pritličje: bazen,
velikosti 25 x 16,5 x 1,7 m in otroški bazen,
velikosti ca. 8 x 3,6 m, vhodna avla, garderobe, sanitarije in tuši, trije lokali v pritličju.
Klet: strojnica. Nadstropje: ﬁtnes, savna, solarij, garderobe in sanitarije, naročnika Občina Ruše, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 19. 8. 2005, Ob-22476/05, stran
6286, pod rubriko Javna naročila po Zakonu
o javnih naročilih (ZJN-1A), Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju
– blago, bi moralo biti pravilno objavljeno
pod rubriko Javni razpis – storitve.
Uredništvo
Podaljšajo se roki iz navedene objave,
in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vključno do 19. 9.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
26. 9. 2005 do 11. ure, na naslov pod točko I.1.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 9. 2005 ob 12. uri.
Občina Ruše
Ob-22767/05
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: tiskanje trženjskih materialov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje trženjskih materialov:
1. sklop – marketinški materiali (prospekti, letaki ...),
2. sklop – korespondenčni materiali (poslovni bloki, mape …),
3. sklop – embalaža in ostali materiali z
elementi celostne graﬁčne podobe Pošte
Slovenije (darilne vrečke, zloženke za buteljke …).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, ali na 10 sedežev PE Pošte Slovenije po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis:
I. sklop: marketinški materiali:
– prospekt – 1 × zgiban,
– prospekt – 2 × zgiban,
– prospekt – knjižica,
– letak,
– dopisnica,
– direktno pismo (dopis, kuverta),
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– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti);
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiranega računa več kot 5
dni skupaj;
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjene reference naročnikov, najmanj
2 na sklop;
– vzorci primerljivih reklamnih materialov,
ki jih je ponudnik tiskal v zadnjih treh letih;
– ponudniki morajo zagotavljati izdelavo
predvidenih reklamnih materialov po predvidenih tehničnih speciﬁkacijah, v predvidenih
rokih in nakladah.
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 ponudbena vrednost za posamezen sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o., 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 12. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 025-44/2005
Ob-22799/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: mateja garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, kontaktna
oseba: Andrej Avsenek, Ljubljanska c. 19,
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4260 Bled, Slovenija, tel. 04/575-03-00,
faks 04/574-10-69, elektronska pošta: OEBled@zgs.gov.si, internetni naslov: http:
//www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo:isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1A, št. 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: centralna enota, območne
enote pri naročniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – centralna enota.
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Tolmin (KE Gorica, KE
Idrija, KE Bovec, KE Črni vrh, KE Tolmin, KE
Most na Soči, KE Ajdovščina, OE Tolmin).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota BLED (KE Radovljica,
KE Pokljuka, KE Jesenice, revir Kranjska
Gora, KE Bohinj, OE Bled).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Kranj (KE Železniki
– Zali Log, KE Železniki, KE Škofja Loka, KE
Tržič, KE Poljane, KE Kranj, KE Jezersko
Kokra, OE Kranj).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Kranj (LPN Kozorog
Kamnik).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Ljubljana (OE Ljubljana, KE Vrhnika; KE Škoﬂjica, KE Logatec,
KE Kamnik, KE Domžale, KE Grosuplje,
Revir Ivančna Gorica, revir Polhov Gradec,
revir Preserje, revir Medvode).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Ljubljana (KE Litija,
KE Zagorje).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Postojna (OE in
KE Postojna, KE Postojna, KE Bukovje, KE
Knežak, KE Ilirska Bistrica, inf. izobraževalno središče Mašun).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Postojna (KE Cerknica, KE Stari trg).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.

Sklop št. 10
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Kočevje (KE Ribnica, KE Grčarice, KE Draga, KE Velike
Lašče, KE Travna Gora, KE Dobrepolje, KE
Kočevska Reka, OE Kočevje, KE Rog, KE
Pugled, LPN Medved, LPN Snežnik Kočevska reka).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Novo mesto (KE
Žužemberk, KE Črnomelj – RV Metlika, KE
Črnomelj, KE Adlešiči, KE Črmošnjice, KE
Straža, KE Trebnje, KE Novo mesto, Gorjan., KE Novo mesto – RV Šentjernej, KE
Podturn, uprava OE ZGS).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Brežice (KE Kostanjevica, KE Mokronog, KE Senovo, OE
Brežice).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Celje (OE Celje, KE
Rogaška Slatina, KE Šentjur, KE Slovenske
Konjice, KE Žalec, KE Celje, KE Laško).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Nazarje (KE Luče,
KE Šoštanj, KE Gornji Grad, KE Ljubno,
OE Nazarje).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Slovenj Gradec (KE
Dravograd, KE Radlje, KE Slovenj Gradec,
KE Mislinja, KE Črna, OE Slovenj Gradec,
KE Prevalje).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Maribor (KE Podvleka,
KE Lovrenc, KE Ruše).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Maribor (KE Ptuj,
KE Ormož).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Maribor (OE Maribor).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Murska Sobota (KE
Petrovci, OE Murska Sobota, KE Murska
Sobota).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Murska Sobota (LPN
Fazan – Beltinci, LPN Fazan – hladilnica).
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3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov – območna enota Sežana (OE Sežana,
KE Kozina, Revir Goriško, revir Komen, Revir Dutovlje, Revir Divača, revir Senožeče,
Revir Vremščica, Revir Podgrad, KE Ilirska
Bistrica, KE Koper).
3) Obseg ali količina: iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– je ekonomsko–ﬁnančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost
oziroma da ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
4. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni

ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež;
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da je
ekonomsko-ﬁnančno sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
in BON 2, izdana v letu 2005 oziroma BON
1P, izdan v letu 2005.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT
z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR št.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št. 101 – 953. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije,
mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov, davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 do 9. ure
ali 38 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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 10. uri, Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 257
Ob-22806/05
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, kontaktna oseba: Simona Kovačič,
Minarikova 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.
I.5) Vrsta naročnika: 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:
storitev obsega pridobivanje lokacijskih
informacij, pridobivanje projektnih pogojev, projektiranje oziroma izdelovanje
projektov (PGD, PZI) za gradnjo, obnovo
in preurejanje lekarn, pridobivanje soglasij k projektom in pridobivanje gradbenih
dovoljenj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava projektov za planirane investicije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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 so razvidna
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
od ponudnikov je pooblaščen za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti:
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; če je registriran pri davčnem
uradu;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno:
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno, če ponudnik lahko izvaja ta dela že
na osnovi registracije pri sodišču;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
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zvezi z podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen:
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje;
4. 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:
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. da ponudnik sprejema razpisne pogoje in da ni dal zavajujočih podatkov:
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. 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:
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe);
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa:
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti
toliko potrdil kot ima računov;
8. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok:
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila:
Dokazilo: seznam strokovnega kadra in
kopija licence za odgovornega projektanta;
10. da je ponudnik v zadnjih treh letih
pred objavo javnega naročila izdelal vsaj
pet projektov:
Dokazilo: izjava ponudnika;
11. da ima ponudnik sklenjeno pogodbo
o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo
v skladu s 33. členom ZGO-1:
Dokazilo: pogodba ali zavarovalna polica.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom "razpisna dokumentacija
– projektiranje".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 9. 2005 do 12.
ure.
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Simona Kovačič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 347-074/2005
Ob-22809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: mag. Tanja Kepa Ferlan, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, elektronska pošta: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si, internetni naslov: www.smartno-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1).
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve št. 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
kategoriziranih javnih cest, poti, površin
za pešce ter drugih javnih površin ter
zimske službe, in sicer:
– strojno in ročno pometanje asfaltiranih
površin;
– pranje asfaltiranih površin ter prometnih znakov;
– čiščenje drugih javnih površin in objektov;
– čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih površinah;
– negovanje in obnavljanje drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat ipd.;
– vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce in drugih
javnih površin;
– vzdrževanje in obnavljanje ograj na cesti, objektov, klopi;
– vodenje katastra javnih površin ter
banke cestnih podatkov;
– zimska služba;
– druga dela po letnem programu del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje občine
Šmartno pri Litiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
Celotna orientacijska vrednost pogodbenih del: 18,000.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: koncesija se podeli za dobo 5
let od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji.
Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem
podpisa pogodbe.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe kot vrsta
ﬁnančnega zavarovanja v višini 1,000.000
SIT, ki mora veljati še 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb; izjava banke,
da bo ponudnik dobil za ves čas trajanja
pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT za
vsako leto opravljanja del iz razpisa in jo bo
predložil ob sklenitvi pogodbe o koncesiji;
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% od ocenjene vrednosti pogodbenih del
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zakon o
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02).
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 (ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo:
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register, izpisek iz sodnega registra podjetij, za samostojne podjetnike posameznike pa potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčne uprave RS;
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; 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 sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik sedež;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo: potrdilo ponudnikove
poslovne banke, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran,
ki načeloma ni starejše od 30 dni (BON obrazci ali podatki iz bilance stanja in bilance
uspeha za preteklo leto, ki jih potrdi pristojni
davčni urad; izjava o plačilnih pogojih, da
nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo (izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika; seznam ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila; izjava ponudnika o prostih kapacitetah).
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena – 80 točk,
– reference – 15 točk,
– ﬁksnost cen – 5 točk.
V primeru enakega števila točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije ponudnik, ki nudi najnižjo ceno.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče od objave javnega
razpisa do roka, določenega za oddajo ponudb.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): 10.000 SIT, z
virmanom na TR Občine Šmartno pri Litiji,
št. 01394-0100000193, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – koncesija za vzdrževanje občinskih cest in zimska služba.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 roka, določenega za
predložitev 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: 22. 9. 2005
ob 9.30; Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Občina Šmartno pri Litiji

15. izpolnjeni obrazci ponudbene cene
del in materiala (obrazec – priloga 5) z izpolnjenimi neto cenami v vseh navedenih
postavkah, izražene v SIT;
16. izpolnjen in paraﬁran (vsaka stran
pogodbe) ter žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov in Odlok o občinskih cestah v Občini Radlje ob Dravi.
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 10. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na
transakcijski račun Občine Radlje ob Dravi TRR: 01301-0100010958, sklic na št.
71410600.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 2005, najkasneje 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2005
ob 8. uri; Občina Radlje ob Dravi, soba
313.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-22816/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba:
Renato Črešnik, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/887-96-30,
faks 02/887-96-40, elektronska pošta: renato.cresnik@radlje.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: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje lokalnih, javnih ter uličnih
cest in javnih poti na območju Občine
Radlje ob Dravi od podpisa pogodbe do
30. 9. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Radlje
ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od podpisa pogodbe do 30. 9.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo nosilca posla, ki
skupino partnerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. kazalo ponudbe;
2. povabilo k oddaji ponudbe (izpolnjeno);
3. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (potrjena);
4. izpolnjen obrazec ponudbe;
5. potrjena izjava o sprejemanju pogojev
razpisne dokumentacije;
6. priložena odločba, ki jo je izdala pristojna inšpekcijska služba (ali državni organ),
da ponudnik izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za opravljanje dejavnosti za katere je
registriran in so predmet ponudbe;
7. priloženi registrski listi o vpisu v sodni register, iz katerih je razvidna dejavnost
ponudnika, samostojni podjetniki pa priglasitvene liste pri pristojni DURS, ki morajo
vsebovati tudi dokazilo, da podjetnik izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti v
skladu z zakonom. Dokumenti ne smejo biti
starejši od treh mesecev;
8. dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika: BON 1, BON 2 oziroma BON 3 za
gospodarske družbe in ZR za samostojne
podjetnike. BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od devetdeset dni. Izda ga Agencija
za plačilni promet;
9. potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji – potrdilo
ne sme biti starejše od devetdeset dni. Izda
ga pristojno sodišče;
10. potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem in
da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugačno odločbo ustavljeno – potrdilo ne sme
biti starejše od devetdeset dni. Izda ga pristojno sodišče;
11. potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke določene z zakonom.
Izda ga Davčna uprava RS – potrdilo ne
sme biti starejše od devetdeset dni;
12. potrdilo, da ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih pred objavo naročila. Izda ga Ministrstvo
za pravosodje (kazenska evidenca);
13. izpolnjeni obrazci o sposobnosti ponudnika: odgovorni nosilec del in sodelavci
(obrazec – priloga 1), podatke o mehanizaciji, ki bo uporabljena na delih iz ponudbe
(obrazec – priloga 2), podatke o morebitnih
podizvajalcih, (obrazec – priloga 3), z izjavami podizvajalcev o sodelovanju s ponudnikom v skladu z odredbo (priloži);
14. reference zadnjih treh let (obrazec
– priloga 4);
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Št. 110-1/05
Ob-22837/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00479.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje AC na odseku
Slivnica–Draženci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Slivnica–Draženci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,266.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00479.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 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.
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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: 27. 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: 27. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-22840/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00410.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC odsek Slivnica–Draženci: izdelava
PGD, PZI in PZR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Slivnica–Draženci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
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:
– načrt dela in terminski plan dela: 15 dni
od uvedbe izvajalca v delo.
Roki za oddajo PGD projektne dokumentacije v pregled recenzijski komisiji:
– geološko geotehnična poročila: 120 dni
od uvedbe izvajalca v delo,
– VG ureditve: 150 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– IP premostitvenih objektov in ČCP Prepolje: 150 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– PGD premostitvenih objektov 50 dni od
prejema recenzijskega poročila IP,
– projekt ceste in ostali načrti: 210 dni od
uvedbe izvajalca v delo,
– rok za oddajo PGD dokumentacije v
revizijo: 45 dni po prejemu zadnje recenzijske zabeležke,
– rok za oddajo PGD dokumentacije po
reviziji: 30 dni po prejemu revizijskega poročila,
– skrajni rok za oddajo PGD dokumentacije je 390 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– rok za oddajo PZR dokumentacije: 90
dni po prejemu zadnje recenzijske zabeležke,
– skrajni rok za oddajo PZR dokumentacije je 390 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– rok za oddajo PZI dokumentacije: 120
dni po prejemu revizijskega poročila,
– skrajni rok za oddajo PZI dokumentacije je 450 dni od uvedbe izvajalca v delo,
– skrajni rok za oddajo vseh del je 450
dni od uvedbe izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 27,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 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 PGD, PZR projekta), v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00410.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2005.
Cena: 12.000 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 10.000 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: 12. 10. 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: 12. 10. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00469.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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 8333,33 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: 29. 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: 29. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-22842/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00469.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji navezave Luke Koper na avtocesto – 1. faza, vpadnice in viadukt Boniﬁka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: navezava Luke Koper
na avtocesto.
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 1,134.000 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 revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 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 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,

Stran

Št. 110-1/05
Ob-22843/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/30-09-937, elektronska pošta:
info@dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00474.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje
zahodne obvoznice Maribor, odsek Proletarskih brigad–Streliška cesta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zahodna obvoznica
Maribor, odsek Proletarskih brigad–Streliška cesta.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 650.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00474.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 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: 27. 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: 27. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-22844/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00478.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestnih stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov
rušencem zaradi gradnje AC na odseku
Slivnica–Draženci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Slivnica–Draženci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.21.0.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,291.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00478.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 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
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Št.

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: 27. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 9. 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: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 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 30. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki, pooblaščeni predstavniki ponudnikov s predložitvijo pooblastila, vsi brez omejitev, ker je
odpiranje javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 9. uri; tajništvo ZD Slov. Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 00262-05
Ob-22876/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, kontaktni osebi: Karolina Sedmak, Simona
Polh, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-27-31 ali
843-27-17 ali 843-27-33, faks 02/818-19-03,
elektronska pošta: zd-sl.bistrica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, kontaktne osebe: Duška Mohorko,
Karolina Sedmak, Simona Polh, Partizanska
ulica 30, v tajništvu zavoda, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-27-31 ali
843-27-17 ali 843-27-33, faks 02/818-19-03,
elektronska pošta: zd-sl.bistrica@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, kontaktne osebe:
Duška Mohorko, Karolina Sedmak, Simona
Polh, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-27-31 ali
843-27-17 ali 843-27-33, faks 02/818-19-03,
elektronska pošta: zd-sl.bistrica@siol.net.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov Zdravstvenega doma
Slovenska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Slov.
Bistrica, zdravstvene postaje (Šmartno na
Pohorju, Oplotnica, Makole, Poljčane, Pragersko).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: določeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;

začetek 1. 12. 2005 in/ali konec 30. 11.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla in jo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 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: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora v ponudbi predložiti
dokumente in izjave, ki so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Cena predstavlja: najnižja ponudbena
cena × 85.
Izračun: število zbranih točk = ponudbena cena ocenjenega ponudnika.
Reference ponudnika predstavljajo izkušnje pri čiščenju enakih ali podobnih objektov:
– 5 objektov in več: 10 točk,
– 3-5 objektov: 7 točk,
– do 3 objekti: 5 točk.
Urejenost poslovnega sistema predstavlja:
– ponudnik je imetnik veljavnega certiﬁkata po standardu iz serije ISO 9001:2000
in ISO 14001:1996: 5 točk,
– ponudnik ni imetnik veljavnega certiﬁkata po standardu iz serije ISO 9001:2000
in ISO 14001:1996: 0 točk.
Najugodnejša je tista pravilna ponudba,
ki bo dosegla najvišje število točk. Če imata
dve ponudbi enako število točk, se izbere
tista, ki doseže več točk pri merilu cena.
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. izkušnje pri čiščenju enakih ali podobnih objektov,
3. urejenost poslovnega sistema.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: nakazilo se izvede na podračun EZR UJP Slov. Bistrica na
št. 01313-6030924244.
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Št. 0207/2005
Ob-22917/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Gasilska brigada Koper, kontaktna
oseba: Vilij Bržan, Ljubljanska 6, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-28-30, elektronska pošta: vilij.brzan@gb-koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni najem s postopnim odkupom (lizing) objektov gasilskega in zdravstvenega doma v Kopru
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, parcela št. 1470/1
k.o. Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
6.6.1.4-0; glavni predmet, dopolnilni besednjak: 4.5.1.0-0 4.5.2.0-0 4.5.3.0-0 4.5.4.0-0
3.6.1.0-0 3.6.4.2-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
najem zajema izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja
ter gradnjo gasilskega in zdravstvenega
doma v Kopru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 255 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti za posamezni objekt.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ﬁnančni
najem v 246 obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za opravljanje dejavnosti;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
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– da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem ali je zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance stanja in izkaze prihodkov in
odhodkov za leta 2002, 2003, 2004;
– obrazec BON 2 ali enakovredno dokazilo banke, da transakcijski račun ni blokiran;
– poročilo revizorja o poravnavi zapadlih
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podpis izjave o izpolnjevanju delovnih
in tehničnih pogojev;
– da je bil ponudnik ali njegov podizvajalec v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen
pri izvedbi vsaj dveh gradbenih del, ki sta
po naravi in pogojih gradnje podobni razpisanim.
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: Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, Št. 0170/2005, Ob-19026/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na račun pri UJP
01250-6030194302.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2005 do vključno 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 27. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 13. uri; sejna soba Javnega zavoda Gasilska brigada Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Javni zavod Gasilska brigada Koper
Ob-23129/05
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: Marjeta Rejc Saje, univ.
dipl. inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-45-39, faks
01/309-45-91 ali 01/309-45-92, elektronska
pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov:
http://www.mop.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Marjeta Rejc
Saje, Einspierjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-45-39, faks 01/309-45-91
ali 01/309-45-92, elektronska pošta: marjeta.rejc-saje@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/478-73-20, faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 411-02-2/2005 – DLN/LJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava »idejnega projekta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: storitev se izvaja na terenu, sedežu ponudnika, sedežu naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.17.00-4; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.23.20.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC: 74.20.34.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– projekt zadrževalnikov: Razori, Brezje;
– ureditve: Mali graben, razbremenilnik;
– projekt deponiranja viškov materiala
in projekt sanacije območja stranskega odvzema;
– geološko-geomehansko poročilo;
– zasnovalne skice objektov (mostovi,
ploščati propusti, zidovi);
– nadvišanje lokalne ceste;
– deviacije gozdnih in poljskih poti;
– ureditev notranjih in zalednih voda;
– idejne rešitve komunalnih vodov;
– zbirna karta komunalnih vodov;
– idejni projekt krajinske ureditve;
– katastrski elaborat za vodnogospodarske ureditve in komunalne vode;
– koordinacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo 120 dni
od roka za oddajo ponudb;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po predvidenem zaključku storitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno ceno bo naročnik poravnal izvajalcu glede na določila v vzorcu pogodbe na
osnovi potrjenih računov, vezanih na mejnike iz terminskega plana, največ do zneska,
predvidenega s pogodbo. Zadnji del pogodbene vsote (10%) bo naročnik poravnal izvajalcu po zaključku del.
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 nasto-

panja pri ponudbi mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. ponudnik zagotovi, da je bil odgovorni
nosilec naloge/vodja projekta že odgovorni
nosilec naloge/vodja projekta pri vsaj 3 projektih vodne infrastrukture, in sicer:
– 1 projekt s področja: protipoplavnih nasipov (dolžina min. 200 m) ali 1 projekt zadrževalnike visokih voda volumna več kot
200.000 m3 in
– 2 projekta s področja regulacije vodotokov z b>10 m, v dolžini min. 500 m.
Reference za različno fazo (PGD/PZI ali
IP/IZ) se ne smejo nanašati na isti objekt – v
nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco. Reference ne smejo
biti starejše od 1. 1. 2000. Za datum rerefence se šteje dan, ko je posel zaključen;
4. ponudnik zagotovi da je v projektni
skupini poleg vodje projekta še najmanj toliko sodelavcev/članov projektne skupine,
da vsi skupaj pokrivajo vsa zahtevana področja, pri čemer mora imeti sodelavec/član
projektne skupine najmanj 5 let delovnih
izkušenj. Ponudnik mora v projektni skupini
zagotoviti:
– izdelovalca načrta arhitekture: univ.
dipl. inž. arh.,
– izdelovalca načrta krajinske arhitekture: univ. dipl. inž. kraj. arh.,
– izdelovalca načrta gradbenih konstrukcij cest: univ. dipl. inž. grad.,
– izdelovalca gradbenih konstrukcij premostitvenih objektov: univ. dipl. inž. grad.,
– izdelovalca gradbenih konstrukcij hidrotehničnih objektov: univ. dipl. inž. grad.,
– izdelovalca načrta električnih instalacij
in naprav: univ. dipl. inž. ele.,
– izdelovalca strojnih instalacij in naprav:
univ. dipl. inž. stroj.,
– izdelovalca geološko-geotehničnega
elaborata: univ. dipl. inž. geol. ali univ. dipl.
inž. rud.,
z referencami za vsakega posameznega
sodelavca/člana projektne skupine, da je bil
sodelavec ali revident pri izdelavi vsaj 2 projektov državne cestne ali vodne infrastrukture. Reference za različno fazo (PGD/PZI ali
IP/IZ) se ne smejo nanašati na isti objekt – v
nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco. Reference ne smejo
biti starejše od 1. 1. 2000. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen;
5. da ponudnik izkaže, da je izdelal
vsaj 5 idejnih projektov/idejna zasnova ali
PGD/PZI dokumentacije za podoben tip objekta, ki je predmet razpisa, in sicer:
– 3 projekte s področja: protipoplavnih nasipov (min. dolžina 200 m) in zadrževalnikov visokih voda volumna več kot
200.000 m3 prostornine in
– 2 projekta s področja regulacije vodotokov z b>10 m, v dolžini min. 500 m.
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Reference za različno fazo (PGD/PZI ali
IP/IZ) se ne smejo nanašati na isti objekt – v
nasprotnem primeru se štejejo take reference za eno referenco. Reference ne smejo
biti starejše od 1. 1. 2000. Za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen;
6. ponudnik zagotovi, da so vsi člani/sodelaveci projektne skupine in odgovorni nosilec naloge/vodja projekta vpisani v register
pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski zbornici;
7. dana izjava o izpolnjevanju pogojev
pod kazensko in materialno odgovornostjo
in o izpolnjevanju pogojev, ki jih za izdelavo
razpisane naloge predpisuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02)
in dopolnitve Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1A, Ur. l. RS, št. 47/04) ter Pravilnik o
projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 66/04 in 54/05).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga D5;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: razvidno iz izpolnjenega obrazca Priloga C in
izpolnjenega in podpisanega obrazca D6;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: izpolnjen in podpisan obrazec Priloga D4;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: fotokopije potrdil o vpisu v imenik pri pristojni
poklicni zbornici;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
podpisan obrazec Priloga D1.
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:
411-02-2/2005-DLN/LJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno na
sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 13. uri; MOP, Dunajska 48, Ljubljana,
tretje nadstropje, sejna soba.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del v tehnični razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec november 2005 in/ali konec v 8 mesecih
po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10 % končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik – priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj;
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje;
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje;
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih;
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave RS,
v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni;
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni;
· garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
· pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% končne pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
· tehnična ponudba, izdelana v sladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji;

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Št. 1980/05
Ob-22807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mirko Koren,
dipl. inž. grad. – tehnično področje, Irena Homovc Gačnik – splošno področje,
Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje,
soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska
pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih del za: izgradnja RTP
110/20 kV Radeče (gradbena in zaključna dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radeče.
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.
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· pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS),
o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij;
· pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama;
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. tč. 23. čl. ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
· izolnjen obrazec »Ponudba«,
· ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
· pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
· potrjen vzorec pogodbe.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
PI – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (92%
delež),
2. potrjene reference ( 5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 20/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. septembra
2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-20, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. september 2005
ali 31 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 17. januarja 2006 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. september 2005 ob 11. uri; v sejni sobi v VII.
nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 14. septembra 2005 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 102/3367/2005
Ob-22813/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-28-50, faks 01/474-28-52, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 137/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektromontažna dela sekundarne opreme za objekt RTP 110/35/20/10 kV Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek oktober 2005 in/ali konec
julij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih storitvah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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.1.1.2) Druge prejšnje objave: S
102-690/2004 z dne 27. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena cena (75%),
2. reference za odlično ocenjena elektromontažna dela dejanskega izvajalca
(25%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 137/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 137/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 9. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 00221
Ob-22827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Edvard Grobler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: edvard.grobler@geoplin-plinovodi.si, Internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/53/2005/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
celovito vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema – PIS, ki zajema poleg sistema na lokaciji sedeža družbe tudi
sisteme v VC Maribor in KP Kidričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
celovito vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema, ki zajema poleg sistema na lokaciji sedeža družbe tudi sisteme
v VC Maribor in KP Kidričevo. Dela, ki se
izvajajo v okviru vzdrževanja PIS so naslednji sklopi:
– administriranje in izvajanje rednih preventivnih postopkov celotnega sistema PIS,
ki je instaliran na strežnikih in clusterskem
sistemu,
– vzdrževanje in nadzor programske
opreme, ki je instalirana na vseh strežnikih
in delovnih postajah,
– posodabljanje informacijskega sistema
glede na razvoj tehnologije,
– svetovanje naročniku pri razvoju informacijskega sistema,
– skrb za varnostno politiko: preprečevanje vdorov v sistem, varovanje pred virusi...
– redno izvajanje posodobitve vseh programskih rešitev odgovornih za varnost
sistema PIS (požarni zid, protivirusna zaščita...),
– redno posodabljanje baz podatkov in
razvojnih orodij,
– izvajanje backup postopkov,
– preventivno delo na zaščiti elektronske
pošte in ostalih dokumentov ter programov,
– čiščenje notranjosti in zunanjosti vse
računalniške opreme enkrat letno,
– vzdrževanje programskega paketa
OZP,
– vzdrževanje aplikacij PIS za podporo
dela v DC,
– vzdrževalna dela na razni programski
opremi instalirani v sistemu PIS,
– pomoč uporabnikom,
– izvajanje popravil strojne opreme itd.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2005 in konec
december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenega
zneska in v 8 dneh od podpisa pogodbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo storitve, ki bodo predmet
pogodbe, plačeval na osnovi računov, ki jih
bo izvajalec izstavljal mesečno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci niso predvideni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za

katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
3. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
4. Ponudnik, njegov podizvajalec ali katerikoli izvajalec pri skupni ponudbi se ne
sme nahajati na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije naročnik ne sme
sodelovati (Ur. l. RS, 43/05).
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.1 so obvezni. V kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Osnovni kapital ponudnika najmanj
100 mio SIT.
2. Letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji 1.000,000.000 SIT.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.2 so obvezni. V kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti certiﬁkat Microsoft Gold Certiﬁed Partner
2. Ponudnik mora imeti certiﬁkat
ISO9001
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. Število za nedoločen čas zaposlenih
večje od 30.
2. Ponudnik ne sme uporabiti podizvajalcev za izvajanje vzdrževanja sistemov,
navedenih v tabeli Tehnična merila v poglavju XVIII. Ponudnik sme imeti podpisane
pogodbe o podpori s podizvajalci navedenih
sistemov.
3. Ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Skrbnik
stranke in Svetovalec« (oba naziva ustrezata stopnji »Svetovalec« po referenčnem
ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti
izobrazbo najmanj 7. stopnje (univ.dipl.inž.)
tehnične smeri. Pri ponudniku mora biti zaposlen za nedoločen čas že najmanj 5 let.
Navedeni delavec bo moral pogodbena dela
opravljati pri naročniku najmanj 10 ur tedensko10 ur tedensko.
4. Ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po
referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje
tehnične smeri. Navedeni delavec bo moral
pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 ur.
5. Ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski inženir II« (ustreza stopnji »Administrator« po referenčnem ceniku GZS). Navedeni
delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5.
stopnje tehnične smeri. Navedeni delavec
bo moral pogodbena dela opravljati pri naročniku najmanj 5 dni v tednu po 5 ur.
6. Ponudnik mora navesti ime delavca,
ki bo pri naročniku opravljal dela »Sistemski inženir I (ustreza stopnji »Inženir« po
referenčnem ceniku GZS). Navedeni delavec mora imeti izobrazbo najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Navedeni delavec bo
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moral pogodbena dela opravljati pri naročniku v času odsotnosti delavca iz točke 3.4.
ali 3.5., v enakem obsegu kot omenjena
delavca.
7. Ponudnikova delavca iz točk 4. in 5.
bosta pri stranki delala večino svojega delovnega časa, delavec iz točke 6. pa v času
nadomeščanja prvih dveh. Zaradi dostopa
do vseh poslovnih informacij v podjetju,
dela s posamezniki in dostopa do njihovih
osebnih podatkov, so za njih zahtevana še
posebej stroga merila, tj. poleg strokovnih
kvalitet še izjemne osebne kvalitete: zanesljivost, skrbnost, vrednost zaupanja.., ki jih
ponudnik in delavca dokazujejo z zahtevanimi dokazili.
8. Ponudnik mora navesti imena delavcev, ki bodo pri naročniku opravljali dela:
a) strokovnjaka za MS SQL,
b) strokovnjaka za Exchange,
c) strokovnjaka za varnost: Strokovnjak
za varnost s 3 letnimi izkušnjami na tem
področju; CISA ali CISM priznan s strani
ISACA ali ISO17799 Lead Auditor izpit, priznan s strani IRCA oziroma BSi.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.3 so obvezni. Kadrovski pogoji pod to točko se ne
smejo združevati v istih ljudeh. V kolikor
ponudnik enega ali več pogojev navedenih
pod točko III.2.1.3 ne izpolni, so obvezni izločilni element.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena storitve,
2. tehnično organizacijske reference ponudnika,
3. odzivni čas v času dežurstva.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/53/2005/UD-ST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005 do
12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila:znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156
odprt pri NLB D.D., Ljubljana. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS da je
ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo
da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 19. 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: 90 dni od navedenega 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: bo sporočen
naknadno v pozivu na predložitev ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.
šT. 024579
Ob-23015/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje tovornih vozil proizvajalca
MAN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovodna c. 90, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: servisiranje tovornih vozil
proizvajalca MAN.
3) Obseg ali količina: servisiranje tovornih vozil proizvajalca MAN – trenutno 22
vozil.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje tovornih vozil proizvajalca MAN – trenutno 22 vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje 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: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. cenik opravljenih storitev na uro,
2. plačilni pogoji,
3. popust na opravljene storitve,
4. popust na vgrajene rezervne dele.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-22627/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel. 01/722-01-00, faks 01/724-21-10
in Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-10-00,
faks 01/306-10-15, kontaktna oseba: po pooblastilu Jože Drmaž, IBE d.d., elektronska
pošta: altus.con@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.67.10.00-5; dodatni predmeti:
36.15.00.00-7; 36.15.20.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: notranja oprema za osnovno šolo in vrtec v Dragomlju.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
notranje opreme za osnovno šolo in vrtec v Dragomlju. Javno naročilo se nanaša
na opremo za kuhinjo (šola in vrtec) in opremo za prostore šole in prostore vrtca. Nakup
opreme ﬁnancirata Občina Domžale v višini
54,45% od pogodbene vrednosti naročila in
Mestna občina Ljubljana v višini 45,55% od
pogodbene vrednosti naročila.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: oprema za kuhinjo: Ultrales d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Tominšek, Cesta Ljubljanske brigade 9 a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-82-20,
faks 01/500-82-22, elektronska pošta: infokomerciala@ultrales.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,568.572,55 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): 2,828.228,71 SIT, delež: 12%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop: oprema
za prostore šole in prostore vrtca: Ultrales d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Tominšek, Cesta Ljubljanske brigade 9 a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-82-20,
faks 01/500-82-22, elektronska pošta:
info-komerciala@ultrales.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 58,250.014,17 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510-3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12499/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Občina Domžale in Mestna občina
Ljubljana
Št. 1047
Ob-22696/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA-Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba: Roman Potočnik, tel.
04/256-94-44, faks 04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si,
internetni naslov: www.klinika-golnik.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1 JN/2005 – računalniška
oprema.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
22,325.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Oria d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob
Savi (delovne postaje – 17 kom.).
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 2,552.136 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Infotim d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur (prenosniki – 7 kom., brizgalni tiskalnik
A4 – 1 kom.).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 3,187.560 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ASK PRO d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana (graﬁčna kartica – 1 kom., laserski
tiskalnik – 2 kom.).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena: 219.216 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana (stikalo – 2 kom.).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 873.898 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana
(LCD monitor 17" – 22 kom., LCD monitor 19" – 5 kom., brizgalni tiskalnik A3 – 1
kom.).
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 2,014.437,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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: 16. 8. 2005.
KOPA-Golnik
Sp 3/2005-6/2005
Ob-22698/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče, Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-42-30, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje strežniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-6/2005 – sklop št.
01: FMC distribucija in računalniške storitve
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Gregor
Gorenc, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,301.660 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:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17846/05 z dne 24. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2005.
Vrhovno sodišče, Center za informatiko
Št. 404-08-9/2005-94
Ob-22699/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 9/2005-ODP Računalniška strojna oprema.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema:
Sklop
Predmet
št.

01/1
02/1
02/2
03
04
05
06
07
08
09

Namizni računalniki
Prenosni računalniki
Zmogljivejši prenosni
računalniki
Monitorji
Prikazovalniki
Tiskalniki
Čitalniki
Strežniki
Strežniške rezine
Enote za shranjevanje
podatkov

Namenska oprema (N1-N6)
(ni sklop; vsaka točka Nx je samostojna
ponudba)
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 330,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika za posamezni sklop javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 9/2005-ODP:
Izbrani dobavitelji po sklopih:
Sklop Izbrani ponudnik

01/1
02/1
02/2
03
04
05
06

Simt d.o.o., Industrijska 5, 1290
Grosuplje
Marand inženiring d.o.o., C. v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Gorenje d.d., Program Point,
Partizanska 12, 3320 Velenje
Liko pris d.o.o., Verd 100a, 1360
Vrhnika
Avtenta servis d.o.o., Šmartinska
106, 1000 Ljubljana
Liko pris d.o.o., Verd 100a, 1360
Vrhnika
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Sklop Izbrani ponudnik

07
08
09

Marand inženiring d.o.o., C. v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Marand inženiring d.o.o., C. v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Sitech d.o.o., Pivovarniška 8,
1000 Ljubljana

Nam. opr. Marand inženiring d.o.o., C. v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka
Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si.
Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, C. v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si.
Gorenje d.d., Program Point, kontaktna oseba: Darja Vrečar, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-28-76, faks 03/899-28-93, elektronska pošta: point@gorenje.si.
Liko pris d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-64-00,
750-64-02, faks 01/750-64-84, elektronska
pošta: Jernej.pristavec@likopris.si.
Avtenta.servis
d.o.o.,
kontaktni osebi: Marjana Bučar, Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-35-88, faks 01/541-44-36, elektronska pošta: marjana.bucar@avtenta.si.
Sitech d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Stojnič, Pivovarniške 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/430-29-40,
432-52-44, faks 01/432-12-93, elektronska
pošta: info@sitech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop

01/1
02/1
02/2
03
04
05
06
07
08
09

Najnižja
ponudba

Najvišja
ponudba

110,476.223,33
23,630.478,33
4,732.840,00
58,045.560,00
7,600.000,00
24,909.710,00
3,236.167,00
43,673.182,00
2,749.006,00
14,930.570,00

125,676.195,83
35,257.000,00
5,234.950,00
69,676.340,00
7,955.280,00
25,721.615,00
3,236.167,00
51,212.799,00
3,051.346,00
14,930.570,00

Namenska oprema:
N1
1,085.224,00
1,085.224,00
N2
523.056,00
540.000,00
N3
790.540,00
790.540,00
N5
2,490.128,00
2,490.128,00
N6
4,123.420,00
4,123.420,00
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo?
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
sklop št. 01/1 – šest pravilnih ponudb,
sklop št. 02/1 – štiri pravilne ponudbe,
sklop št. 02/2 – dve pravilni ponudbi,
sklop št. 03 – pet pravilnih ponudb,
sklop št. 04 – dve pravilni ponudbi,
sklop št. 05 – pet pravilnih ponudb,
sklop št. 06 – ena pravilna ponudba,
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sklop št. 07 – tri pravilne ponudbe,
sklop št. 08 – dve pravilni ponudbi,
sklop št. 09 – ena pravilna ponudba,
za namensko opremo
N1 – ena pravilna ponudba,
N2 – dve pravilni ponudbi,
N3 – ena pravilna ponudba,
N5 – ena pravilna ponudba in
N6 – ena pravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-9/2005-3, Ob-6448/05 z
dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22700/05
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,
2500 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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 44/B.
II.5) Kratek opis: razglednice in voščilnice – splošni program.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena in
vzorci.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 44-2005/JNB: Graﬁka
Soča, d.d., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 323.100 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Sidarta d.o.o., C. 24. junija 23, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 220.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Emma d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,816.700 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Conﬁdia, d.o.o., Koseskega 11, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 954.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Papirna galanterija Šum, d.o.o., Prešernova
21, 1410 Zagorje ob Savi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,142.000 SIT brez
DDV.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
T – GRAF, Rudolf Tovornik, s. p., Letnerjeva
6, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,129.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gikart, papirna galanterija, Franc Kralj s.p.,
Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,980.000 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
V.P.C., d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,554.500 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,229.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
POT, Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta 29,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,136.000 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 44/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6518/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel same nepravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 091-4-11/05
Ob-22714/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in namestitev
strežniške opreme s podporo navideznim strežnikom.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 091-4-1/05: ADD
trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o.,
kontaktna oseba: Dare Šimenko, Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-00-10, faks 01/479-00-37, elektronska pošta: dare.simenko@add.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,448.413,67 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:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14752/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-22721/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija-002/05-B.
II.5) Kratek opis: izbira dobavitelja pisarniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. plačilni rok,
3. rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. direkcija-002/05-B,
za sklop 1 (pisarniški potrošni material)
in sklop 3 (fotokopirni papir): DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba:
Peter Petkovšek, Dalmatinova 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-71-47,
faks 01/586-71-48, elektronska pošta: peter.petkovsek@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za sklop 1: najnižja ponudba 56,304.015,31 SIT, najvišja ponudba 58,556.150,91 SIT; za sklop 3: najnižja
ponudba 12,609.344 SIT, najvišja ponudba
12,989.108,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. direkcija-002/05-B,
za sklop 2 (papir in ovojnice z dodatnim
tiskom), sklop 5 (kuverte za osebno vročanje) in sklop 7 (fotokopirni papir): Mladinska knjiga Trgovina, d.d., kontaktna ose-
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ba: Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00,
faks 01/588-74-62, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si, internetni naslov: www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): za sklop 2: najnižja ponudba 12,450.175 SIT, najvišja ponudba 21,303.550 SIT; za sklop 5: najnižja
ponudba 4,245.250 SIT, najvišja ponudba 5,115.600 SIT; za sklop 7: najnižja ponudba 1,400.520,37 SIT, najvišja ponudba
2,968.032,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. direkcija-002/05-B, za
sklop 4 (računalniški papir): Comp-print papir d.o.o., Koprska 72, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-28-80, faks 01/241-28-90,
elektronska pošta: compprint@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za sklop 4: najnižja ponudba 6,570.518,33 SIT, najvišja ponudba
10,231.791,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. direkcija-002/05-B, za
sklop 6 (tonerji, črnila, trakovi za tiskalnike):
Pavlin d.o.o., kontaktna oseba: Matej Zimšek, Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-05, faks 01/242-83-05, elektronska pošta: matej.zimsek@pavlindoo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za sklop 6: najnižja ponudba 5,753.269,30 SIT, najvišja ponudba
6,917.580,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: direkcija-002/05-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12844/05 z dne 13. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

bert Pompe, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-81-81, faks
01/581-81-89, elektronska pošta: info@meditrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
22,000.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-265/2005-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-225/2005-14
Ob-22770/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 229/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT za leto 2005 in
2006.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 229/2005PSP: Lekarna Zupančičeva jama, kontaktna
oseba: Suzana Levanič, Železna cesta 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-55-21,
faks 01/473-55-22, elektronska pošta: lekarna.zup.jama@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
– ponudba ponudnika Lekarna Barsos-h
v vrednosti 35,285.952,36 SIT z DDV,
– ponudba ponudnika Lekarna Zupančičeva jama v vrednosti 32,694.676,23 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-225/2005-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-265/2005-10
Ob-22771/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 254/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup reagentov, kalibratorjev, kontrol in dodatnega materiala
za analizator Vitros Eci, Vitros 250, Vitros
DT 60 II in druge analizatorje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,333.333 SIT za leto 2005 in
2006.
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. MORS 254/2005-PSP:
Meditrade d.o.o., kontaktna oseba: Ro-
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Št. 404-08-587/2004-51
Ob-22796/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 351/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: tkanine letne za bojno
uniformo – maskirne.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 60 točk,
– kakovost vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351/2004 – ODP: MTT
Tekstil d.o.o., kontaktni osebi: Rajko Šrimpf,
univ. dipl. inž. in Miran Pokeržnik, Kraljeviča
Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/235-15-00, faks 02/235-15-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 99,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-587/2004-51.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 7 z dne 7. 1. 2005,
Ob-92/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-358/2002-35
Ob-22797/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 336/2002-OMP.
II.5) Kratek opis: nakup veterinarskih
zdravil, cepiv in pripomočkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,650.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 336/2002-OMP:
Vetconsult pharma d.o.o., kontaktna oseba:
Vlasta Sekavčnik Vuković, Gerbičeva 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-06-72,
faks 01/283-26-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ponudba ponudnika Iris d.o.o.
v vrednosti 9,758.064,09 SIT z DDV, ponudba ponudnika Vetconsult pharma d.o.o. v
vrednosti 8,734.990,01 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-358/2002-35.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22801/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.22.44.00-6, dodatni predmet:
28.42.22.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-022/2005-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kablov in konektorjev za avdio in video povezave
– po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
50,280.000 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:
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javno naročilo št. RTV-022/2005-1L-ODP/B:
Audio video Consulting GmbH, kontaktna
oseba: Miran Kajin, Pfongau Mitte 9, 5202
Neumarkt, Austria, tel. 01/1/530-78-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– sklop A: avdio kabli: najnižja ponudba
17,577.562,07 SIT,
– sklop B: avdio konektorji: najnižja ponudba 9,276.773,26 SIT, najvišja ponudba
15,419.944,25 SIT,
– sklop C: video kabli: najnižja ponudba 8,790.165,44 SIT, najvišja ponudba
9,409.777,45 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-022/2005-1L-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40-41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11000/05.
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: 18. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22817/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.10.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-018/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
transformatorske postaje in dveh diesel
električnih agregatov in dobava in montaža distribucijskega transformatorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– reference,
– ISO certiﬁkat.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-018/2005-E-ODP/B: TSN
Tovarna stikalnih naprav d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Mitrovič, Šentiljska cesta 49,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-66-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,000.000
SIT, najvišja ponudba 15,060.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-018/2005-E-ODP/B:
Esotech d.d., kontaktna oseba: Marko Škoberne, Preloška cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-45-80.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 19,236.000
SIT, najvišja ponudba 38,800.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-018/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8736/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 131/05
Ob-22820/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gradbeništvo Slovenije,
kontaktna oseba: Uroš Bohinc, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-43-00, faks 01/280-44-84, elektronska pošta: uros.bohinc@zag.si, internetni
naslov: www.zag.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sistem za dolgotrajno
meritev deformacij z optičnimi vlakni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v direktivi (samo za dobave blaga);
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– karakteristike raziskovalne opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/05: Telem d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Antauer, Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/228-44-10, faks 00386/2/228-44-20,
elektronska pošta: antauer@telem.si, internetni naslov: www.telem.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,964.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

stran 5130; popravek: Ur. l. RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005, stran 5380.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Živalski vrt Ljubljana

Ob-22822/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.23.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-028/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: FM VHF antenski sistem na OC Nanos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
47,000.000 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. RTV-031/2005-E-ODP/B:
Elti d.o.o., kontaktna oseba: Igor Hari, Panonska 32, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-32-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 39,740.760
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-028/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11809/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22828/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Jana
Puhar, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-42-190, faks 01/24-42-185,
elektronska pošta: jana.puhar@zoo.si, internetni naslov: www.zoo-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: nakup blaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNMV-14/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živih in mrtvih živali za hrano v Živalskem vrtu Ljubljana (javno naročilo male
vrednosti).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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. JNMV 14/05 – sklop
1 (miši): Zajček, Andreja Pavlin s.p., kon-

taktna oseba: Andreja Pavlin, Plešivica
41, 1357 Notranje Gorice, Slovenija, tel.
01/365-16-41, faks 01/363-40-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 200 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNMV 14/05 – sklop 2
(budre): Zajček, Andreja Pavlin s.p., kontaktna oseba: Andreja Pavlin, Plešivica
41, 1357 Notranje Gorice, Slovenija, tel.
01/365-16-41, faks 01/363-40-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 300 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNMV 14/05 – sklop
3 (hrčki): Birds paradise d.o.o., kontaktna
oseba: Alojz Osterman, Češnjevek 36, 4207
Cerklje, Slovenija, tel. 04/25-25-525, faks
04/25-25-522.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 300 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNMV 14/05 – sklop 4
(skakači): Birds paradise d.o.o., kontaktna
oseba: Alojz Osterman, Češnjevek 36, 4207
Cerklje, Slovenija, tel. 04/25-25-525, faks
04/25-25-522.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 300 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNMV 14/05 – sklop 5
(kunci): Zajček, Andreja Pavlin s.p., kontaktna oseba: Andreja Pavlin, Plešivica
41, 1357 Notranje Gorice, Slovenija, tel.
01/365-16-41, faks 01/363-40-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.150 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNMV 14/05 – sklop 6 (prepelice): Prepeličarstvo Ciril Redek s.p., kontaktna oseba: Jernej Redek, Krka 21, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 041/839-178,
faks 01/363-40-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 150 SIT/enoto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
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Št. 2.3.-1971/05
Ob-22850/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Karl Kumše, Kolodvorska
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-44-19, faks +386/1/291-48-33,
elektronska pošta: karl.kumse@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35 22 30 00 3; glavni predmet, dopolnilni
besednjak: X016 -1 X017-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka javnega
naročila 3/2004/TP.
II.5) Kratek opis: nabava 100 kom novih tovornih vagonov serije Habbi/II)nss, od
tega 15 kom s predelnimi stenami in 85 kom
brez predelnih sten.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.178,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena za osnovno ponudbo (utež
30%),
2. cena za opcijsko ponudbo (utež
30%),
3. tehnična ustreznost (utež 10%),
4. roki dobav (utež 15%),
5. zahteve za avans, medplačila in odlog
plačila (utež 15%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2004/TP: Siemens
d.o.o. (glavni partner v konzorciju), Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/474-61-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
9,116.600 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21327/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1374/05
Ob-22853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska poš-
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ta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.12.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-6/05-REZ.
II.5) Kratek opis: dobava 10,000.000 litrov neosvinčenega motornega bencina
super 95 na lokacijo Zavod RS za blagovne rezerve, Skladišče naftnih derivatov
Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 950,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15-6/05-REZ:
AGIP Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Cerar, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/252-87-96, faks
00386/1/252-87-98, elektronska pošta:
uros.cerar@agip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 954.900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 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: 19. 8. 2005.
ZORD Slovenija
Ob-22857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-40-00;
faks 02/870-40-20, elektronska pošta: grup7.sgcudvs@guest.arnes.si.
II.1.) Vrsta javnega naročila blaga: blago.
II.5.) Kratek opis: kurilno olje (sukcesivna nabava blaga).
II.6.) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena – 80 točk;
reference – 10 točk, plačilni rok -10 točk.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
prvo naročilo št. JR-1/2005: OMV Slovenija
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,085.420 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005; Ob-17828/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Center za usposabljanje,
delo in varstvo
Črna na Koroškem
Ob-22869/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
8 talcev Logatec, kontaktna oseba: Metka Rupnik, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/754-13-09, faks
01/754-12-37.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, po posameznih sklopih, za potrebe OŠ 8 talcev Logatec, za obdobje od
20. avgusta 2005 do 31. decembra 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,625.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 80 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 7 točk,
– dobavni rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: čistila: Vafra
Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Rok
Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/713-39-13, faks 03/713-39-15, elektronska pošta: vafra@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 78.249,97
SIT, najvišja ponudba: 5,739.632 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: čistila: Makom
Tatjana Krenker s.p., kontaktna oseba: Nataša Germ, Koroška cesta 64, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-80-80, faks
03/896-80-88, elektronska pošta: makom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 78.249,97
SIT, najvišja ponudba: 5,739.632 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: čistila – kuhinja:
Vafra commerce d.o.o., kontaktna oseba:
Rok Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-13, faks 03/713-39-15,
elektronska pošta: vafra@S5.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 14.084,99
SIT, najvišja ponudba: 901.922,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: čistila – kuhinja:
Inter Koop d.o.o., kontaktna oseba: Urška
Kolarič, Ul. heroja Šaranoviča 34, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30, faks
02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 14.084,99
SIT, najvišja ponudba: 901.922,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: papirna galanterija: Vafra commerce d.o.o., kontaktna oseba:
Rok Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-13, faks 03/713-39-15,
elektronska pošta: vafra@S5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 913.499,63
SIT, najvišja ponudba: 3,301.104,93 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. sklop: papirna
galanterija: Valtex&Co. d.o.o., kontaktna
oseba: Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/510-30-40, faks 01/510-30-45, elektronska pošta: info@valtex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 913.499,63
SIT, najvišja ponudba: 3,301.104,93 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4. sklop: papirna
galanterija – kuhinja: Makom Tatjana Krenker s.p., kontaktna oseba: Nataša Germ,
Koroška cesta 64, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-80-80, faks 03/896-80-88, elektronska pošta: makom@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 458.272,62
SIT, najvišja ponudba: 651.886,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: papirna galanterija – kuhinja: Sava trade d.d., kontaktna
oseba: Mojca Jurečič Gudeljevič, Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-01-46, faks 01/242-01-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 458.272,62
SIT, najvišja ponudba: 651.886,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: ostali izdelki: Vafra commerce d.o.o., kontaktna oseba: Rok
Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/713-39-13, faks 03/713-39-15, elektronska pošta: vafra@S5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 303.119,88
SIT, najvišja ponudba: 909.782 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5. sklop: ostali izdelki:
Inter Koop d.o.o., kontaktna oseba: Urška
Kolarič, Ul. heroja Šaranoviča 34, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30, faks
02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 303.119,88
SIT, najvišja ponudba: 909.782 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: ostali izdelki – kuhinja: Vafra commerce d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-13, faks 03/713-39-15,
elektronska pošta: vafra@S5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 88.051,96
SIT, najvišja ponudba: 510.082,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop: ostali izdelki
– kuhinja: Inter Koop d.o.o., kontaktna oseba: Urška Kolarič, Ul. heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30,
faks 02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 88.051,96
SIT, najvišja ponudba: 510.082,20 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: 8-0/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-14905/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
OŠ 8 talcev Logatec

javno naročilo št. sklop 7 – moka in testenine: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21,
9245 Sp. Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,965.315,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 8 – splošno prehrambeno blago: ERA SV d.o.o., Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,041.282,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 9 – jedilno olje:
ERA SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,120.227,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AR-1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Zavod Hrastovec – Trate

Ob-22870/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec – Trate, kontaktna oseba: Andreja Raduha, Hrastovec 22, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-10, faks 02/729-35-66, elektron-

ska pošta: andreja.raduha@hrastovec.org,
internetni naslov: www.hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AR-1/05.
II.5) Kratek opis: izbira dobaviteljev
prehrane in prehrambenih artiklov za Zavod Hrastovec – Trate.
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. sklop 1 – meso in mesni
izdelki: Košaki TMI d.d., Oreško nabrežje 1,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,698.369 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2 – perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,820.764,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3 – ribe in ribji izdelki: Mercator SVS Ptuj d.d., Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,344.721,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4 – jajca: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,039.201,07 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 5 – mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,142.815,15 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 6 – kruh in pekovski izdelki: Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,784.738,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Ob-22920/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Statistical Ofﬁce of the
Republic of Slovenia, for the attention of: Ms
Frida Braunsberger, Secretary, Vožarski pot
12, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
+386/1/24-15-100, Fax +386/1/24-15-344,
electronic mail: surs.phare2003@gov.si, internet address: http://www.stat.si.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: supplies.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
30.20.00.00-1, supplementary vocabulary:
computer equipment and supplies; additional object, main vocabulary: 30.23.00.00-0,
supplementary vocabulary: computer hardware; additional object, main vocabulary:
30.23.32.30-2, supplementary vocabulary:
printers; additional object, main vocabulary:
29.23.12.20-5, supplementary vocabulary:
wall air-conditioning machiness; additional
object, main vocabulary: 30.26.00.00-9,
supplementary vocabulary: servers.
II.4) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Development and
Strengthening of the National Intrastat System.
II.5) Short description: the aim of this
contract is to acquire the necessary technical equipment for the operation of the
Intrastat information system.
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II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 324,059.02 EURO.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: contract No 7175101-01-06-0001: Unistar LC
d.o.o., for the attention of: Mr. Peter Dolenc,
Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
Telephone +386/1/475-55-02, Electronic
mail: Peter.dolenc@unistarlc.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): Price
74,336.34 EURO.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No 7175101-01-06-0002: Marand
inženiring d.o.o., for the attention of: Mr.
Matjaž Žnidaršič, Cesta v Mestni log 55,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
+386/1/283-33-88.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
249,722.68 EURO.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.2) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
430-13/2005.
VI.3) Date of contract award: 14. 7. 2005
(7. 7. 2005).
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; 2005/S
062-059818 of 30. 3. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference:
– Phare 2003 National Programme for
Slovenia, project No SI0301.06, CRIS No
2003/004-938-06, project title “Development
and Strengthening of the National Intrastat
System”;
– Financial Agreement – Memorandum
between Republic of Slovenia and European Commission 2003.
VI.8) Date of dispatch of this notice:
17. 8. 2005.
Statistical Ofﬁce
of the Republic of Slovenia
Ob-22921/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Frida Braunsberger, sekretarka, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/24-15-100, faks
+386/1/24-15-344,
elektronska
pošta:
SURS.PHARE2003@gov.si, internetni naslov: http://www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak: računalniška oprema in dodatki; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.23.00.00-0, do-
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polnilni besednjak: strojna oprema; dodatni
predmet, glavni besednjak: 30.23.32.30-2,
dopolnilni besednjak: printerji; dodatni predmet, glavni besednjak: 29.23.12.20-5, dopolnilni besednjak: stenske klima naprave; dodatni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-9, dopolnilni besednjak: strežniki.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je zagotovitev tehnične opreme za
izvajanje informacijskega sistema Intrastat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 324.059,02 EURO.
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. No 7175101-01-06-0001:
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Dolenc, Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-55-02, elektronska pošta: Peter.Dolenc@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74.336,34 EURO.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. No 7175101-01-06-0002:
Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Cesta v Mestni Log
55, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/283-33-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 249.722,68 EURO.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-13/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005 (7. 7. 2005).
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005/S 062-059818 z dne 30. 3.
2005.
VI.6) 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:
– Phare 2003 Nacionalni program za
Republiko Slovenijo, projekt št. SI0301.06,
CRIS št. 2003/004-938-06, naslov projekta
»Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema
Intrastat«;
– ﬁnančni sporazum – Memorandum
med Republiko Slovenijo in Evropsko Komisijo 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije

Gradnje
Št. 319/2005
Ob-22697/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg 1, 2250

Ptuj, Slovenija, kontaktna oseba: Aleš Arih,
tel. 02/787-92-30, faks 02/787-92-45, email: muzej-ptuj.uprava@siol.net.
II.1.) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: Ptuj – Dominikanski
samostan, prekritje druge polovice strehe nad južnim in zahodnim traktom in obnova čelne fasade nekdanje cerkve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,184.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 70%,
2. reference ponudnika: 10%,
3. reference odgovornega vodje razpisnih del: 10%,
4. reference odgovornega vodje restavratorskih del: 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV1/2005: Granit
d.d., Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, kontaktna oseba: Peter Kosi, tel.
02/844-30-00, faks 02/818-20-41, elektronska pošta: info@granit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,184.000 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 objave javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005,
Ob-16817/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 8. 2005.
Javni zavod Pokrajinski muzej Ptuj
Št. 655/05
Ob-22715/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/564-23-17, faks 03/564-40-00,
elektronska pošta: melitahafner@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: izgradnja ZB-g, objekta za zadrževanje in kontroliranje odtoka odpadne vode iz območja Doma in
Novega doma in izgradnja ZB-D, objekta
za zadrževanje in kontroliranje odtoka
odpadne vode iz centra mesta Hrastnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ponudbeno
ceno, rok plačila, garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/05: GD, Podjetje
za gradbeno dejavnost, d.o.o., kontaktna
oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-42-20,
faks 03/564-33-15, elektronska pošta: marija.mastnak@gd-hrastnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,658.845,99 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:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; št. 329/05 z dne 29. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
KSP Hrastnik, d.d.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje: št. JN-2/05: 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: matkovic@komunalametlika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
44,995.000 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:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 58 z dne 17. 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: 19. 8. 2005.
Občina Metlika

Ob-22789/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Samo Mlinar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja poslovne
cone stare vojašnice na Rakeku, Občina
Cerknica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 993,818.711 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merili za izbor
najugodnejšega ponudnika sta bili cena in
reference:
1. cena: 95,
2. referenca: 5.
Skupaj: 100 točk.
Cena se je obračunala v % po naslednji
formuli:
100% = 95 točk
najnižja cena x 100
cena% = ---------------------------------ponujena cena
Reference: vsaka referenca nad 100 mio
SIT (brez DDV) v zadnjih 5 letih prinese
0.5 točke. Ponudnik lahko pridobi največ
5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: GPG d.d., kontaktna
oseba: Jernej Pavlič, Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/547-61-15,
faks 01/547-61-96, elektronska pošta: jernej.pavlic@gpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 774,555.706,72 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: 35100-4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16221/05 z dne 10. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: sredstva iz drugega
javnega razpisa Agencije RS za regionalni
razvoj za izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta
Slovenije 2004-2006.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Občina Cerknica
Št. 465-10-0013/2005-900
Ob-22810/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-60, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, internetni naslov: http://www.slovenskekonjice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo večnamenskega igrišča v KS Bezina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,815.580,67 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. 13/2005: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo večnamenskega igrišča v KS Bezina: IPI
d.o.o., kontaktna oseba: Leopold Furlinger,
Zg. Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-57-00, faks 03/818-57-05,
elektronska pošta: ipi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,815.580,67 SIT;
najnižja ponudba: 29,815.580,67 SIT, najvišja ponudba: 53,815.580,63 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0013/2005-900.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 18372/200 z dne 1. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Ob-22812/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Danica
Puljak, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00, faks 07/363-74-02,
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net,
internetni naslov: www.metlika.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: JN-2/05.
II.5) Kratek opis: zapiranje deponije komunalnih odpadkov Bočka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,167.000 SIT.

Stran

Ob-22858/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija Šamprl, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3) Nomenklatura: 502.5 gradnja cest.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04522/2005-1.
II.5) Kratek opis: obnova javne poti JP
829-159.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,891.891,90 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– ponujena cena 80,
– reference 15,
– ISO standard 5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04522/2005-1: Cestno
podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Ferdo
Veingerl, Zagrebška c. 49/A, 2251 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-08-00, faks 02/788-08-32,
elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,891.891,90 SIT;
najnižja ponudba 47,891.891,90 SIT, najvišja ponudba 75,013.894,12 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17729/05 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Stran

6392 /

Št.

79 / 26. 8. 2005

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Občina Hajdina
Ob-22918/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Magda Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: modernizacija lokalne
ceste LC 356 120 Rogaška Slatina-Sodna
vas (Vonarska cesta) v dolžini 1750 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok dokončanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: Leskovšek
Albin, s.p., kontaktna oseba: Leskovšek Albin, Sela 1, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel.
041/627-921, faks 03/809-55-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,547.680 SIT;
najnižja ponudba: 15,547.680 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 2: AGM Nemec
Primož, s.p., kontaktna oseba: Primož Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
041/625-913, faks 03/564-80-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,506.847,20 SIT;
najnižja ponudba: 11,506.847,20 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: 41410-001/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15408/05.
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: 18. 8. 2005.
Občina Podčetrtek
Št. 428/05
Ob-22977/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-06,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, priloga II – gradbena dela, razredi: 50, skupine: 500, podskupine in točke: 500,1.
II.5) Kratek opis: ureditev parkovnih
površin v kompleksu Psihiatrične bolnišnice Vojnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,910.000 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:
javno naročilo št. 1: Gradia gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Balek,
Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/571-92-21, faks 03/710-06-81, elektronska pošta: gradia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 29,604.769
SIT, najvišja ponudba: 42,709.108 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005
Ob-16175/05, stran 4360 in 4361.
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. 8. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Storitve
Ob-22701/05
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: Damijan Vodnjov, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-66.
II.5) Kratek opis: inženirske storitve za
gradnjo in rekonstrukcijo večjih investicijskih projektov vodne infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena razpisanih storitev,
2. reference članov projektne skupine,

3. kadrovska zasedba projektne skupine.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 402-00-8/2004-66: DDC
svetovanje inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Jana Sommeregger Primožič, univ. dipl.
ek., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-81-18, faks 01/306-81-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 106,072.000 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: 402-00-8/2004-66.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 95 z dne 27. 8.
2004, Ob-22635/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 8. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-22726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Nada Lutarič, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel.
02/538-15-04, faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-03/05-6.
II.5) Kratek opis: opravljanje prevozov
šolskih otrok v šolskem letu 2005/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– 1. sklop relacij: Prevoz oseb – avtotaksi, Alojz Šinko s.p., kontaktna oseba:
Alojz Šinko, Dolga ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, Slovenija, tel. 041/629-455, faks
02/538-14-69;
2. sklop in 3. sklop relacij: Avtobusni promet d.d. Murska Sobota, kontaktna oseba:
Vesna Rebrica, Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00,
fax: 02/530-16-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– 1. sklop relacij: cena: 25.000 SIT/dnevno; najnižja ponudba: 25.000 SIT/dnevno;
najvišja ponudba: 30.042,40 SIT/dnevno;
– 2. sklop relacij: cena: 165.475,12
SIT/dnevno; najnižja ponudba: 165.475,12
SIT/dnevno; najvišja ponudba: 219.115,40
SIT/dnevno;
– 3. sklop relacij: cena: 5.518,45
SIT/dnevno; najnižja ponudba: 5.518,45
SIT/dnevno; najvišja ponudba: 25.854,36
SIT/dnevno.
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: 64-03/05-6.
VI. 3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI. 4) Število prejetih ponudb: 4.
VI. 5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7.
2005, Ob-18345/05.
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: 18. 8. 2005.
Občina Moravske Toplice

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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 103/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: izvedba psiholoških,
zobozdravstvenih in dodatnih radioloških storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,000.000 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. MORS 103/2005PSP: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Marija Ciringer, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-41, faks
01/300-39-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost aneksa je 2,000.000 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-124/2005-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 64-0085/2005-47/02
Ob-22782/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene javne
službe, kontaktna oseba: Jasna Zlobec Dolinar, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-31-65, faks 04/237-31-67, elektronska pošta: jasna.zlobec-dolinar@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga I A – 2. kategorija.
II.5) Kratek opis: prevozi učencev v
osnovno šolo za šolska leta 2005/2006,
2006/2007 in 2007/2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 112,545.000 SIT na leto.
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.
Prevoz dnevno nad 1200 šoloobveznih
otrok v osnovno šolo. Široko območje z 9
šolami in njihovimi 9 podružnicami. Pouk se
na vseh šolah začenja ob isti uri, nad 700
otrok prehaja na šole izven svojega šolskega okoliša, med njimi so tudi vozači, čeprav
ne vsi. Takšno naročilo v občini lahko izpolni
le Alpetour Potovalna agencija d.d.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 64-0085/2005-47/02
s 14. 4. 2005: Alpetour Potovalna agencija
d.d., kontaktna oseba: Damjana Marn, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-31-00, faks 04/201-31-01, elektronska pošta: alpetour@alpetour.si, internetni
naslov: http://www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117,060.000 SIT
letno.
Obrazložitev: vrednosti so navedene
po posameznih relacijah za 9 osnovnih šol
po šolskih okoliših. Dnevno se vozi okvirno
1200 otrok, mesečna vrednost računa brez
DDV je po pogodbi okvirno 11,706.000 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:
9. 8. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 404-08-228/2005-26
Ob-22795/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: 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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 224/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: izdelava artiklov bojne
uniforme – maskirne, bluzoni, hlače in
kape s senčnikom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,320.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 60 točk,
– kakovost vzorca – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 224/2005 – ODP: IKA Ajdovščina d.d., kontaktna oseba: Aleš Malik,
Tovarniška c. 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-84-00, faks 05/366-37-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,320.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-228/2005-26.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14758/05.
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: 17. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-124/2005-12
Ob-22798/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.

Stran

Ob-22800/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-035/2005-E-ODP/S.
II.5) Kratek opis: izdelava elaborata o
integralnem sistemu varovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-035/2005-E-ODP/S.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-035/2005E-ODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16169/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je komisija prejela dve nepravilni
in nesprejemljivi ponudbi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22811/05
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.
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: prilagoditev informacijskega sistema za podporo nadzoru glede na
zahteve EU s 1. 1. 2006 in obstoječih aplikacij (CIS06-Nadzor).
II.5) Kratek opis: prilagoditve informacijskega sistema vsebujejo vsebinska
področja, kot jih pokriva sedanji CIS. Poleg CIS so predvidene tudi spremembe v
aplikacijah, ki so neposredno ali posredno
odvisne od zajema podatkov v CIS oziroma
vplivajo na delovanje CIS. Spremembe in
dopolnitve se bodo izvajale v okviru novega okolja (uvajalnega ter produkcijskega) v
smislu prenosa obstoječih funkcionalnosti in
dopolnitev sedanjih menijev, vnosnih mask
ter modulov, ki skrbijo za pravilno vnašanje,
shranjevanje, prikazovanje in izpisovanje
podatkov. Sistem se bo imenoval CIS06.
Oblikovanje in izdelava prilagoditev in
dopolnitev EUCIS – Nadzor: spremembe
glede vodenja kontrolnikov; prilagoditve in
dopolnitve zaslonov kontrolnikov; priprava
testnih podatkov v okolju EUCIS – Nadzor;
izdelava kontrol izpolnjevanja kontrolnikov;
prilagoditve in dopolnitve elektronske izmenjave podatkov s področja carinskega nadzora; uvedba SPP v nadzorne kontrolnike.
Cilji in namen prilagoditve: posodobljeni in vzpostavljeni zasloni za področje carinskega nadzora; deﬁnirane strukture za
elektronsko poslovanje carine za področje
carinskega nadzora; deﬁniran in informacijsko podprt postopek carinskega nadzora;
deﬁniran in informacijsko podprt postopek
elektronskega poslovanja za področje carinskega nadzora; sledljivost postopkov in
deklaracij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/25-2005: 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.elektroprimorska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez DDV
znaša 41,540.687,10 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-02/25-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek je bil oddan
v drugi fazi omejenega postopka z oznako
OMIS.IT-3/2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-22829/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Jana
Puhar, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-42-190, faks 01/24-42-185,
elektronska pošta: jana.puhar@zoo.si, internetni naslov: www.zoo-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05.
II.5) Kratek opis: ﬁzično varovanje na
lokacijah Živalski vrt Ljubljana in Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena in
izkušnje z delom z živaljo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/05: Varnost Vič,
varovanje premoženja d.d., kontaktna
oseba: Marjan Dovjak, Koprska 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-68-874, faks
01/25-66-185.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1.390
SIT/h, najvišja ponudba 1.730 SIT/h.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da (javno naročilo velike vrednosti); Ur.
l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005, stran 5163.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Živalski vrt Ljubljana

Št. 110-1/05
Ob-22838/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00006.
II.5) Kratek opis: storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne
gradnje ali nadomestitev stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov rušencem
zaradi gradnje AC odseka Lešnica–Kronovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,208.000 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. Savaprojekt d.d. Krško + GNG Janez
Nučič s.p., Grosuplje + Odvetnik Drago Šribar, Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,551.666,67 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00006.
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. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 8. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-22861/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-036/2005-1L-POG/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje standardne programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
11,423.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-036/2005-1LPOG/S: Oracle Software d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Močnik, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-68, faks
01/588-88-01.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-036/2005-1L-POG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22874/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I B – 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.5) Kratek opis: zajem podatkov za
državno topografsko karto 1: 5000 (DTK
5):
1. območje 1,
2. območje 2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. območje 1 – 17,680.000 SIT,
2. območje 2 – 17,680.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno storitev,
– izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: zajem podatkov
za državno topografsko karto 1: 5000
(DTK 5) – območje 1: Geodetski zavod
Slovenije d.d., kontaktna oseba: Stane
Cerar, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-71-21, faks
01/231-04-34, 01/432-73-65, elektronska
pošta: stane.cerar@gzs-dd.si, internetni
naslov: http://www.gzs-dd.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,571.666,67 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:
delež: 40%.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5)
– območje 2: Geodetski zavod Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ulica
XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-67-00, faks 03/425-67-27, elektronska pošta: info@gz-ce.si, internetni naslov:
http://geo.gz-ce.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,658.333,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 60%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-12/2005-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. območje 1 – 2,
2. območje 2 – 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13489/05 z dne 20. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 8. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 1373/05

Ob-23016/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-2/05-REZ.
II.5) Kratek opis: čiščenje in degaziranje rezervoarja z oznako R2 v trošarinskem skladišču Horizont, Maribor, prostornine 500 m3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2-2/05-REZ: Nafta Strojna d.o.o., kontaktna oseba: Franc Gazdag,
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/577-22-94, faks 02/577-23-10, elektronska pošta: franc.gazdag@nafta-strojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 750.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 8. 2005.
ZORD Slovenija
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-23024/05
Popravek
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI za pokrit bazen s spremljajočimi prostori: pritličje: bazen,
velikosti 25 x 16,5 x 1,7 m in otroški bazen,
velikosti ca. 8 x 3,6 m, vhodna avla, garderobe, sanitarije in tuši, trije lokali v pritličju.
Klet: strojnica. Nadstropje: ﬁtnes, savna, solarij, garderobe in sanitarije, naročnika Občina Ruše, objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 19. 8. 2005, Ob-22476/05, stran
6286, pod rubriko Javna naročila po Zakonu
o javnih naročilih (ZJN-1A), Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju
– blago, bi moralo biti pravilno objavljeno
pod rubriko Javni razpis – storitve.
Uredništvo

Gradnje
Ob-22814/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6 (NACE).
II.5) Kratek opis: obnova velbanega kanala pod stadionom Log.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: GZL – GS, Gradbeništvo
in sanacije d.d., kontaktna oseba: Aleš Hauptman, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-32-42, faks 01/236-32-50,
elektronska pošta: gzl.gs@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,108.807,20 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 44%.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 6.
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V.4.2) Javno naročilo št. 7.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
20,108.807,20 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni
od izstavitve mesečnih situacij.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 45 z dne 6. 5. 2005, Ob-12147/05.
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: 18. 8. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpisi
Ob-22703/05
Popravek
V javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005 – Ob-8253/05,
se prekliče popravek objavljen v Uradnem listu RS, št. 34 z dne 1. 4. 2005, Ob-9017/05,
tako da tretji odstavek prve točke predmeta razpisa ponovno glasi: »Skupna višina
razpisanih subvencij je 80,000.000 SIT
+ 190,000.000 SIT.
Ponovno se vstavi peti odstavek 1. točke
predmet razpisa: »Sredstva za subvencije
v višini 190,000.000 SIT prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski
sklad za regionalni razvoj v 75% deležu.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 4302-24/2005/1
Ob-22702/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05),
Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Ur. l. SFRJ, št. 6/82), ki
velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994
na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l. RS,
št. 8/94, MP-2/94) in Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
6. 4. 2001, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
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Republiko Slovenijo in Japonsko
v obdobju od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008
(skupni raziskovalni projekti, skupna
strokovna srečanja, znanstveni obiski
slovenskih raziskovalcev na Japonskem
in japonskih raziskovalcev v Republiki
Sloveniji)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet razpisa je:
A. soﬁnanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2006
– 31. 3. 2008 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za slovenske udeležence pri projektu)
– pri čemer bo praviloma soﬁnanciran 1
kratkoročni obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni
obisk (do 1 meseca) slovenskih projektnih
partnerjev na Japonskem v okviru skupnih
raziskovalnih projektov;
B. soﬁnanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4.
2006 – 31.3 2008 (za strokovno srečanje
na Japonskem: soﬁnanciranje mednarodnih
prevoznih stroškov in prevoznih stroškov na
Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic
za slovenske udeležence; za strokovno srečanje v Republiki Sloveniji: soﬁnanciranje
stroškov lokalnih prevozov ter glede na kraj
dogodka ev. stroške namestitve in dnevnic
za udeležence iz Republike Slovenije ter
stroške organizacije srečanja);
C. soﬁnanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz RS na Japonskem (14 do
60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4. 2006 – 31. 3. 2007 (v višini mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske
raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
C.1. soﬁnanciranje dolgoročnih obiskov
raziskovalcev iz RS na Japonskem (3 do 10
mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev
v obdobju 1. 4. 2006 – 31. 3. 2007 (v višini
mednarodnih prevoznih stroškov za slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
D. soﬁnanciranje kratkoročnih obiskov raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni) v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od 1. 4. 2006
– 31. 3. 2007 (v višini stroškov bivanja v Domu
podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, dnevnic, lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za japonske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji);
D.1. soﬁnanciranje dolgoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (3 do 10 mesecev) v skupnem trajanju 10 mesecev v
obdobju 1. 4. 2006 – 31. 3. 2007 (v višini
stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije, 400 €
mesečnega nadomestila za namene dnevnic, lokalnega prevoza, enkratnega zneska
200 € v SIT protivrednosti za raziskovalne
stroške, stroške osnovnega zdravstvenega
zavarovanja za japonske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji).
Vlog prijaviteljev, katerim sta MVZT in
JSPS v preteklosti že soﬁnancirala znanstvene obiske, agencija in JSPS ne bosta
obravnavala.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– Vloge za soﬁnanciranje skupnih raziskovalni projektov, skupnih strokovnih srečanj, znanstvenih obiskov na Japonskem
oziroma v Republiki Sloveniji ter za podok-

torske štipendije se lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod okriljem japonskega
Ministrstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.
– Agencija in Japonsko združenje za
spodbujanje znanosti (JSPS) bosta soﬁnancirala skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved.
– Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v evidenco agencije za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije ﬁnancirane programe dela javnih raziskovalnih
organizacij ali s strani agencije ﬁnancirane
oziroma soﬁnancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr, sodelovanje
v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki
zagotavljajo osnovni vir raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, organizator skupnega strokovnega srečanja oziroma kandidat za znanstveni obisk
na Japonskem, ki se prijavlja na javni razpis,
mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 96/02).
4. prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan glede na obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec
in samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku).
Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
A (projekti) in B (skupna strokovna srečanja)
a) predlog projekta oziroma strokovnega
srečanja (do treh strani), ki mora vsebovati
naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500
besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-JP-05/A/2005 – projekt oziroma
ARRS-MS-JP-05/B/2005 – skupno strokovno srečanje, v slovenskem in angleškem
jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov: razpis-Japonska06-08@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
C. in C.1. (znanstveni obiski raziskovalcev iz Slovenije na Japonskem) ter D. in
D.1. (znanstveni obiski raziskovalcev z Japonske v Sloveniji)
a) predlog za kratkoročni oziroma dolgoročni obisk raziskovalca iz Slovenije na
Japonskem oziroma raziskovalca z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje
sestavine:
– program znanstvenega obiska oziroma
predvidenih raziskav,
– strokovno biograﬁjo,
– predvideno trajanje in termin obiska
(raziskovalci lahko kandidirajo za kratki ali
za dolgi obisk).
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b) Prijavni
obrazec
(ARRS-MSJP-05/C/2005 in (ARRS-MS-JP-05/D/2005)
se v celoti pošlje po elektornski pošti na naslov: razpis-Japonska06-08@arrs.si.
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
4. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno
ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Skladno z Memorandumom o soglasju
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim
združenjem za spodbujanje znanosti bo
izbor vlog za soﬁnanciranje skupnih raziskovalnih projektov, skupnih strokovnih srečanj ter obiskov slovenskih raziskovalcev
na Japonskem in japonskih raziskovalcev v
Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno
med agencijo in Japonskim združenjem za
spodbujanje znanosti.
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila obiskov in pripadajočih
sredstev) izda upravni odbor agencije na
podlagi navedene sporazumne izbire, na
katero je agencija vezana.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 16,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006, 2007 in letu
2008 je vezano na sprejem proračuna za
navedena proračunska leta ter na zagotovitev sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 4. 2006.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 4. 2006 do 31. 3. 2008 za predmet razpisa pod A in B (projekti in skupna strokovna
srečanja) ter od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007
za predmet razpisa pod C., C.1., D.in D.1.
(kratkoročni in dolgoročni obiski slovenskih
raziskovalcev na Japonskem in japonskih
raziskovalcev v Sloveniji).
8. Način predložitve prijave:
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako "Ne odpiraj – vloga za javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od
1. 4. 2006 do 31. 3. 2008" morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnih obrazcev
ARRS-MS-JP-05/A/2005 in ARRS-MSJP-05/B/2005 oziroma vse strani obrazcev
ARRS-MS-JP-05/C/2005 in ARRS-MSJP-05/D/2005 se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-Japonska06-08@arrs.si.
9. Japonski partner mora predlog za sodelovanje posredovati JSPS.
10. Rok za predložitev prijav

Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno
petka, 9. septembra 2005 do 12. ure. Prve
štiri strani prijavnih obrazcev ARRS-MSJP-05/A/2005 in ARRS-MS-JP-05/B/2005
oziroma vse strani obrazcev ARRS-MSJP-05/C/2005 in ARRS-MS-JP-05/D/2005
morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis Japonska06-08@arrs.si do
vključno petka, 9. septembra 2005 do 12.
ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti.
11. Vloge bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v februarju 2006.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni tudi na spletni strani
agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo
tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, SI-1000 Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS
Št. 31205-27-0/05
Ob-22727/05
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana in Fundacija
za ﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 51, Ljubljana,
objavljajo skupni
razpis
za pridobitev in podaljšanje pravice do
štipendije za športnike in športnice v
Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko
leto 2005/2006
I. Pridobitev pravice do štipendije
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti
športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve
merili:
1. ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS,
2. je v obdobju od 1. 9. 2004 do 31. 8.
2005 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov v disciplinah rednega
programa olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine;
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.-8. mesto na olimpijskih igrah,
svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem
festivalu evropske mladine v individualnih
športnih disciplinah, ki so v tekočem letu raz-
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vrščene v 1. razred športnih panog po Pravilniku o merilih za soﬁnanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni
pri Ministrstvu za šolstvo in šport, in sicer:
atletika, jadranje, judo, kajak-kanu na divjih vodah, cestno kolesarstvo, lokostrelstvo,
plavanje, strelstvo, alpsko smučanje, biatlon,
smučarski skoki, tenis, veslanje; kot individualne športne discipline se ne upoštevajo
športni rezultati v konkurenci štafet ali ekip.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja
športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
2. pridobi priporočili strokovnega sveta
nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev
predloga,
3. je državljan Republike Slovenije,
4. se izobražuje:
a) v Republiki Sloveniji kot:
– učenec osnovnega izobraževanja,
– dijak gimnazije,
– dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih
poklicnih šol,
– dijak srednjih strokovnih in tehniških
šol,
– študent višje strokovne šole oziroma
študent visokošolskega zavoda,
b) v tujini;
5. ni v rednem delovnem razmerju,
6. njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne
bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji
za leto 2004 (1,281.636 SIT).
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije
za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2005/2006” (obrazec št. 1) morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (original),
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2005/2006 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja,
ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga
(originala).
II. Podaljšanje pravice do štipendije
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2005/2006” (obrazec št. 2) morajo
kandidati – štipendisti priložiti:
– potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2005/2006 (original),
– spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo).
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli
športni rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za
pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je navedena za podaljšanje pravice do štipendije.
III. Rok za oddajo
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2005 na naslov: Olimpijski
komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Vse potrebne informacije in obrazce vlog
(obrazec št. 1 in št. 2) dobijo kandidati na
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sedežu nacionalne panožne športne zveze
ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije (www.olympic.si).
Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo
po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh
po vpisu.
Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Fundacija za ﬁnanciranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Št. 12/2005
Ob-22802/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko,
d.d., Ljubljana, podružnica Savinjsko–Šaleška, Rudarska 3, Velenje, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 11/02) in Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2005 (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, 20a/04)
javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje
1. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Velenje v letu 2005, v skupni
višini 45,000.000 SIT.
2. Pogoji, nameni in merila za dodeljevanje
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ustrezajo merilom za male gospodarske
družbe (manj kot 50 zaposlenih, letni promet
manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR, je neodvisno podjetje),
– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje,
– 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 jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva, ribištva in
živilsko predelovalne industrije,
– da pomoč ni neposredno povezana z
izvozno dejavnostjo podjetja.
2.2. Nameni
Posojila se bodo dodelila za naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč,
nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev
in opreme ter nakup patentov, licenc, knowhow, nepatentiranega tehničnega znanja.
2.3. Merila
Sredstva se bodo prednostno dodeljevala prosilcem, ki poleg pogojev banke izpolnjujejo tudi kriterije za ocenjevanje programov: obstoječe število delavcev in možnost
novih zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik,
lastna udeležba.
2.4. Kreditni pogoji:
– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR
+ 2,15%,
– plačilo obresti mesečno,
– odplačilna doba 1-5 let, polletno odplačilo glavnice,
– višina posameznega posojila: do 55%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ 5,000.000 SIT,
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– investitor mora imeti med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– stroški odobritve: od 0,25-1,5% odobrenega zneska kredita,
– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje odplačila kredita: v skladu z
bančnimi pogoji,
– investicija se mora ohraniti v Mestni
občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– sredstva se dodelijo 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,
– prejemnik sredstev poda izjavo, da za
investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni
prejel sredstev iz drugih (državnih ali mednarodnih) virov, oziroma v primeru, da jih je
prejel, navede kolikšen delež je že prejel.
3. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila je
razvidna iz obrazca: »vloga za dodelitev posojila za malo gospodarstvo v MOV«, ki ga
prosilci lahko dobijo na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje (v glavni pisarni,
soba št. 10) ali na NLB, podružnica Savinjsko–Šaleška, Rudarska 3, Velenje (soba št.
304/III).
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je do vključno 20. 10.
2005, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje, z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na razpis za dodelitev posojila za
malo gospodarstvo v MOV« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti k vlogi
za dodelitev posojila, je razvidna iz obrazca
vloge.
5. Odpiranje in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla 21. 10. 2005. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene. Predlagatelja
nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema
obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne
bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Predlagatelji vlog bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po roku
za oddajo vlog. Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni organ banke in občine. Prosilci
bodo o upravičenosti do pridobitve posojila
obveščeni s sklepom direktorice občinske
uprave. Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo z banko.
Namensko porabo sredstev posojil spremlja in preverja banka in občinska
uprava. V primeru nenamenske porabe posojila, mora koristnik posojilo vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije dobite na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, Uradu za
gospodarstvo in ﬁnance, tel. 03/896-16-82
ali na NLB, podružnica Savinjsko-Šaleška,
Rudarska 3, tel. 03/899-52-10.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani
Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/
(razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 604-34/2005/4
Ob-22821/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljublja-

na, objavlja na podlagi 81. člena Zakona o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – UPB in
65/05), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 61/05),
Proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni
list RS, št. 130/03 in 61/05) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, 108/04)
javni razpis
»Skriti zaklad« za soﬁnanciranje
nadaljevalnih razvojnih projektov,
mednarodnih projektnih aktivnosti,
projektov uveljavljenih nacionalnih in
mednarodnih mrež
1. Neposredni uporabnik proračunskih
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport (v nadaljevanju: naročnik).
2. Cilji in predmet javnega razpisa:
2.1. Cilji javnega razpisa
– pospeševanje vzgoje in izobraževanja,
ki vključuje učenje, da bi vedeli, znali delati,
sobivati in biti,
– podpora pri razvijanju odgovornega
odnosa učencev do sebe in soljudi, do naravnega in družbenega okolja,
– spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja
samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja,
– podpora pri uveljavljanju aktualnih področij razvoja šol in posodabljanja pouka, ob
uveljavljanju raznolikih, aktivnih, v učence
usmerjenih metod,
– podpora razvijanju prenosljivih znanj,
spretnosti in kompetenc, spodbujanje medpredmetnega povezovanja znanja in s tem
njegove uporabnosti v življenju in poklicu,
– spodbujanje sodelovalne kulture in
vzajemne odgovornosti učencev in učiteljev
za doseganje ciljev,
– usmerjanje učencev in učiteljev v samostojno iskanje, selekcijo, vrednotenje,
uporabo, sporočanje in povezovanje informacij,
– spodbujanje iniciative in avtonomije
vzgojno-izobraževalnih ustanov in učiteljev
pri iskanju lastnih, izvirnih poti za uresničevanje ciljev prenove,
– spodbujanje uvajanja, spremljanja,
vrednotenja in širjenja rezultatov inovacijskih projektov vzgojno-izobraževalnih ustanov doma in v tujini,
– spodbujanje povezovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov s starši, z gospodarstvom, ožjim in širšim okoljem,
– povečanje zanimanja za matematiko,
naravoslovje in tehniko, spoznavanje pomena teh znanj za razvoj družbe ter spodbujanje poklicne izbire za ta področja,
– spodbujanje za aktivno državljanstvo,
– spodbujanje in krepitev evropske dimenzije.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje nadaljevalnih in enoletnih mednarodnih
projektov v šolskem letu 2005/2006, ki jih
izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove (v
nadaljevanju šole) v douniverzitetnem izobraževanju. Temeljni namen razpisanih
projektov mora biti usmerjanje k iskanju in
uveljavljanju bolj kakovostnih aplikativnih
rešitev in razširjanju projektnih dosežkov
vzgojno-izobraževalni dejavnosti za otroke,
učence, dijake, vajence in študente višjih šol
(v nadaljevanju: učenci). Vsebinska področja, na katerih lahko kandidirajo prijavitelji,
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so določena z razpisnimi kategorijami ter z
njihovimi tematskimi usmeritvami.
Na podlagi razpisnih meril naročnik soﬁnancira:
2.2.1 nadaljevalne projekte: nadaljevalni
projekti so dvoletni projekti, ki so bili sprejeti in soﬁnancirani za prvo leto projekta
z razpisom »Skriti zaklad« za šolsko leto
2004/2005. Nadaljevalni projekti bodo po
tem razpisu soﬁnancirani samo za šolsko
leto 2005/2006. Kategorije nadaljevalnih
projektov so:
– razvojni projekti (I. kategorija),
– mednarodni projekti (II. kategorija),
– mrežni projekti (III. kategorija);
2.2.2 enoletne mednarodne projekte:
enoletni mednarodni projekti so projekti, ki
se začnejo izvajati in se tudi zaključijo v šolskem letu 2005/2006;
– enoletni mednarodni projekti (IV. kategorija).
2.2.1. Nadaljevalni projekti
Nadaljevalni projekti so vsi projekti v okviru programa Skriti zaklad, začeti v šolskem
letu 2004/2005, in jih soﬁnancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Obrazložitve tem
so del razpisne dokumentacije v prilogi A:
Pojasnila in obrazložitve razpisa Skriti zaklad 2005/2006.
Nadaljevalni projekti se izvajajo v naslednjih kategorijah in tematskih področjih
s temami:
I. Kategorija – Razvojni projekti (lanskoletna oznaka ZR/04)
Projekti ponujajo predloge aplikativnih
rešitev za kakovostno izvajanje in uvajanje
sistemskih in kurikularnih novosti in se vsebinsko nanašajo na obvezni program osnovne šole in na obvezni program ter izbirne
vsebine srednjih šol.
Tematske usmeritve in teme:
R.A. Medpredmetno povezovanje
Teme:
– R.A.1 Povezovanje naravoslovnih
predmetov med seboj ali z matematiko.
– R.A.2 Naravoslovje, tehnika in družba.
– R.A.3 Povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka.
– R.A.4 Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti in spretnosti v povezavi materinščine z drugimi predmeti.
– R.A.5 Okoljska vzgoja in vzgoja za
zdravje ter varstvo pri delu.
R.B. Uveljavljanje socializacijskih ciljev
Teme:
– R.B.1 Spodbujanje aktivnega državljanstva.
– R.B.2 Nenasilna komunikacija – vzgoja
za strpnost.
– R.B.3 Projektno učno delo – uveljavljanje sodelovalne kulture, razvoj sposobnosti
za odločanje in sprejemanje odgovornosti.
R.C. V učence usmerjen učni proces
Teme:
– R.C.1 Uveljavljanje aktivnih učnih
metod in pristopov, ki spodbujajo samostojno učenje.
– R.C.2 Diferenciacija in individualizacija
pouka – upoštevanje razlik v predznanju in
stilih učenja.
– R.C.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja – nove metode.
R.D. Povezovanje šole z gospodarstvom
Povezovanje pouka in izobraževanja v
delovnem procesu v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
R.E. Organizacija dela v vzgojno-izobraževalnem zavodu

II. Kategorija – Mednarodni projekti (lanskoletna oznaka ZM/04)
Mednarodni projekti podpirajo mednarodno sodelovanje in v njih potekajo aktivnosti z izrazitim mednarodnim povezovanjem. Obrazložitve tematskih usmeritev
so v razpisni dokumentaciji kot priloga A:
Pojasnila in obrazložitve razpisa Skriti zaklad 2005/2006.
– M.1 Mednarodno sodelovanje
III. Kategorija – Mrežni projekti (lanskoletna oznaka ZMR/04)
Mrežni projekti so projekti, ki podpirajo
cilje trajnostnega razvoja in se izvajajo v okviru uveljavljenih nacionalnih mrež in mednarodnih organizacijah, kot so na primer
FEE, UNESCO, WHO. Obrazložitve tematskih usmeritev so v razpisni dokumentaciji
kot priloga A: Pojasnila in obrazložitve razpisa Skriti zaklad 2005/2006.
Tematske usmeritve in teme:
– MR.1 Biotska pestrost Slovenije
2.2.2 Enoletni mednarodni projekti
Projekti mednarodnega sodelovanja so
enoletne projektne aktivnosti. Obrazložitve
tematskih usmeritev so v razpisni dokumentaciji kot priloga A: Pojasnila in obrazložitve
razpisa Skriti zaklad 2005/2006.
IV. Kategorija – Mednarodni projekti
– M.2 Mednarodno sodelovanje
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
3.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe s področja vzgoje in izobraževanja, in
sicer: vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži
ali so za izvajanje dejavnosti (so)ﬁnancirani iz državnega proračuna. Šolski centri, ki
imajo v svoji sestavi več šol, ki niso pravne
osebe, lahko prijavijo šole v svoji sestavi kot
posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo o številu prijavljenih šol, ali pa samo
šolski center kot posamičnega prijavitelja;
ne morejo pa prijaviti šole v svoji sestavi in
istočasno šolskega centra.
Prijavijo se lahko tudi slovenske vzgojnoizobraževalne organizacije in dijaški domovi v
zamejstvu, ki delujejo na douniverzitetni ravni,
kar pomeni, da izvajajo predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko in glasbeno izobraževanje (v nadaljevanju, za pravne
osebe iz prvega in drugega stavka: šole).
– Vsaka šola lahko prijavi samo nadaljevanje začetnega projekta, ki je bil sprejet
na javnem razpisu Skriti zaklad v letu 2004.
Izjema so enoletni mednarodni projekti.
– Posamezna šola pošlje vlogo za največ dva projekta. Šola, ki ima dva nadaljevalna projekta, ne more poslati vloge še za
enoletni mednarodni projekt.
– Šola prijavi nadaljevanje projekta za
šolsko leto 2005/2006 v isti kategoriji kot
lansko leto.
– Šola, ki prijavi nadaljevalni projekt,
mora imeti do ministrstva izpolnjene obveznosti iz leta 2004.
– Vsebina posameznega prijavljenega
projekta se lahko nanaša samo na eno kategorijo; v posamezni kategoriji je lahko smiselno povezanih več tematskih usmeritev.
– Posamezna koordinatorica/koordinator
lahko vodi samo en prijavljeni projekt.
– Šola mora v prijavi za vsak prijavljeni
projekt zagotoviti višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem soﬁnanciranja
po tem razpisu zadoščala za izvedbo celo-
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tnega projekta, prijavljenega za šolsko leto
2005/2006.
3.2. Dodatni pogoji:
– Za kategoriji Nadaljevalni in enoletni
mednarodni projekti:
Projekti se morajo izvajati v okviru:
a) bilateralnega/dvostranskega sodelovanja ali
b) regionalnega povezovanja ali
c) multilateralnih/večstranskih organizacij
(glej tudi obrazložitev II. Kategorije).
– Za kategorijo Mrežni projekti:
a) šola, ki je prijavila mrežni projekt, izvaja koordinacijo mrežnega projekta, ostale
šole v mrežnem projektu imajo vlogo partneric;
b) šola lahko koordinira samo en mrežni
projekt.
Za nadaljevalne razvojne projekte, mrežne projekte in mednarodne projekte:
Šola zagotovi predpisano sestavo projektne skupine in jo v prijavnem obrazcu tudi
poimensko navede. Člani projektne skupine
s podpisom v prijavnem obrazcu potrdijo sodelovanje. Projektno skupino sestavljajo notranji člani in partnerji. Pri mrežnih projektih
pa je član projektne skupine tudi nacionalni
koordinator/koordinatorica.
Partnerji sodelujejo pri načrtovanju projekta, spremljajo izvajanje in po potrebi
usmerjajo razvoj. Za vzdrževanje stikov s
partnerji je odgovoren koordinator/koordinatorica, ki jih je dolžan sprotno informirati o
poteku in rezultatih projekta.
Notranji člani projektne skupine so iz
šole, ki je nosilec projekta, in sicer:
a) koordinator/koordinatorica projekta,
b) odgovorni nosilec/nosilka projekta:
ravnatelj/ravnateljica,
c) drugi strokovni delavci/delavke,
d) predstavniki/predstavnice
učencev/učenk, dijakov/dijakinj oziroma staršev
(obvezno za mrežne projekte).
Partnerji so lahko ﬁzične ali pravne
osebe, in sicer:
a) druge institucije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalno delo ali se z njim strokovno
ukvarjajo,
b) domači ali tuji strokovnjaki/strokovnjakinje z določenega strokovnega področja,
c) gospodarske organizacije (zlasti za
tematsko usmeritev Povezovanje šole z gospodarstvom),
d) lokalna skupnost (priporočeno zlasti
za kategorijo mrežnih projektov),
e) nevladne organizacije, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost.
4. Merila za izbor prejemnikov soﬁnanciranja: merila in postopek za izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije
(Priloga B).
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je
21,770.000 SIT, od tega 8,600.000 SIT v
letu 2006.
Pogoja za dodelitev navedene okvirne
višine sredstev za leto 2006 sta sprejetje
proračuna za leto 2006 in v njem načrtovana
proračunska sredstva za namen tega razpisa, o čemer bosta izbrani izvajalec in ministrstvo sklenila poseben aneks k pogodbi, če
do sklenitve pogodbe proračun za leto 2006
še ne bo sprejet.
V okviru ﬁnančnih sredstev je za leto
2005 in leto 2006 na razpolago:
– 13,770.000 SIT za kategorijo nadaljevalnih razvojnih in mrežnih projektov,
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– 8,000.000 SIT za kategorijo nadaljevalnih in enoletnih mednarodnih projektov.
Nadaljevalni razvojni in mrežni projekti
bodo soﬁnancirani največ do 50% vrednosti
projekta, in sicer največ:
– do 300.000 SIT za kategorijo nadaljevalni razvojni in mrežni projekti,
Mednarodne projektne aktivnosti bodo
soﬁnancirane največ do 70% vrednosti projekta in sicer največ:
– do 500.000 SIT za kategorijo nadaljevalni in enoletni mednarodni projekti.
Način izplačila sredstev, kontrola namenskosti porabe in ostala določila so opredeljeni v pogodbi za posamezno vrsto projekta,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(obrazci št. 4, 5 in 6).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od sklenitve pogodbe do
31. 8. 2006.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
– tri izvode – pravilno in v celoti izpolnjenega in podpisanega prijavnega
obrazca št. 1 – prijavni obrazec za nadaljevalne projekte ali
obrazca št. 2 – prijavni obrazec za enoletne mednarodne projekte
– tri izvode – letno poročilo za leto
2004/2005 (samo za nadaljevalne projekte),
– tri izvode – podpisana in žigosana soglasja partnerskih šol (samo za mrežne projekte – R.MR)
– tri izvode – podpisana in žigosana izjava o zavezi šole in partnerjev za soﬁnanciranje projekta na obrazcu št. 3 – izjava za
soﬁnanciranje projektov, ki je del razpisne
dokumentacije,
– en izvod – predlog pogodbe z vnesenimi podatki (obrazci št. 4, 5, in 6).
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog in opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve, ne glede na način dostave:
vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici
v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport,
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje
do petka, 23. 9. 2005 do 13. ure.
8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici vloge mora biti na sprednji strani jasno
označeno:
1. Ne odpiraj – vloga za javni razpis
»Skriti zaklad«;
2. nadaljevalni projekt (z navedbo kategorije) oziroma enoletni mednarodni projekt;
3. naslov naročnika – Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
1000 Ljubljana;
4. naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki pošiljki je lahko vloga le za
en projekt.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso prejete v
roku, bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 26. 9. 2005. Odpiranje vlog,
glede na pričakovano veliko število vlog,
ne bo javno.
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10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa:
predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
a) besedilo razpisa,
b) priloga A: pojasnila in opredelitev tematskih usmeritev in njihovih področij,
c) priloga B: postopek in merila za izbor
projektov,
d) obrazci:
– obrazec št. 1 – prijavni obrazec za nadaljevalne projekte,
– obrazec št. 2 – prijavni obrazec za enoletne mednarodne projekte,
– obrazec št. 3 – izjava predlagatelja o
soﬁnanciranju projektov,
– obrazec št. 4 – vzorec pogodbe za nadaljevalne razvojne projekte,
– obrazec št. 5 – vzorec pogodbe za nadaljevalne mrežne projekte,
– obrazec št. 6 – vzorec pogodbe za nadaljevalne mednarodne projekte,
– obrazec št. 7 – vzorec pogodbe za
enoletne mednarodne projekte,
– obrazec št. 8 – vsebina popolne vloge
(vsebuje seznam vseh dokumentov, ki sestavljajo popolno vlogo).
11.2. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: MŠŠ, Urad za
razvoj šolstva (IV. nadstropje), Kotnikova
38, Ljubljana; Nada Požar Matijašič – vsak
delavnik od 9. do 11. ure.
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu na
voljo tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport: http://www.mszs.si/slo/.
11.3. Dodatne informacije: vsa dodatna
vprašanja lahko zainteresirani pošljejo od
5. 9. 2005 do 9. 9. 2005 po elektronski pošti
na naslednje naslove:
– splošna vprašanja: nada.pozar@gov.si,
– za vrtce, osnovne šole, gimnazije in
ostale vrste šol: natalija.komljanc@zrss.si,
– za srednje strokovne in poklicne šole:
danusa.skapin@cpi.si,
– za mednarodne projekte: bronka.straus@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04),
Programa pobude Skupnosti INTERREG III
B »Območje Alp«, Sosedskega programa
INTERREG III B za območje srednje, jadranske, podonavske in jugovzhodne Evrope (CADSES), Programskega dopolnila k
Programu pobude Skupnosti INTERREG III
B »Območje Alp« ter Programskega dopolnila k Programu pobude Skupnosti INTERREG III B CADSES, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju MOP), objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje aktivnosti slovenskih
partnerjev v projektih programov
pobude Skupnosti INTERREG III B
»Območje Alp« in CADSES
Namen javnega razpisa:
Glavni namen razpisa je podpreti
sodelovanje slovenskih partnerjev v
programih pobude Skupnosti INTERREG III
B »Območje Alp« in CADSES. Osnovni cilj

programov INTERREG III B je spodbujanje
transnacionalnega
sodelovanja
med
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
organi oblasti na področju prostorskega
razvoja.
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih programov pobude Skupnosti INTERREG III B »Območje Alp« in CADSES s
področja naslednjih prioritet:
– zagotavljanje vzdržnega prostorskega
razvoja ter socialne in ekonomske kohezije,
– razvoj učinkovitih in trajnostnih prometnih sistemov in izboljšanje dostopnosti,
– preudarno upravljanje naravnih virov,
krajine, naravne in kulturne dediščine ter
preprečevanje naravnih nesreč.
Pogoji sodelovanja na javnem razpisu:
Za prijavo vloge na ta javni razpis je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelju je bilo do izteka tega razpisa dodeljeno soﬁnanciranje iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) za sodelovanje v projektih programov pobude Skupnosti INTERREG III B
»Območje Alp« ali CADSES;
– vlagatelj za iste aktivnosti ni pridobil
sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali drugih EU programov, z izjemo programov INTERREG III B »Območje Alp« ali
CADSES;
– vlogi mora biti priložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra,
kjer je prijavitelj registriran (izpis ne sme biti
starejši od 90 dni; izpis je obvezen za vse,
razen za občine in prijavitelje, ustanovljene
na podlagi zakona);
– vlogi mora biti priložena kopija akta o
ustanovitvi (ne velja za občine);
– vlagatelj mora izkazati poslovno in ﬁnančno sposobnost (ne velja za občine);
– vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke in zapadle vse poslovne obveznosti, ki morajo biti
plačane po veljavnih predpisih v Republiki
Sloveniji (ne velja za občine);
– vlagatelju v zadnjih petih letih ni bila
izdana odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem, ali odločba, ki bi prepovedovala opravljanje dejavnosti (ne velja
za občine);
– vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije (ne velja
za občine).
Ministrstva, organi in organizacije v njihovi sestavi, generalni sekretariat vlade ter
vladne službe, za katere je pooblaščen generalni sekretar vlade, upravne enote, samostojni državni organi za postopek o prekrških, sodišča in sodni svet ter tožilstva ne
morejo zaprositi za dodelitev soﬁnanciranja
iz državnih sredstev.
Pogoji in merila za izbiro vlog
Pravočasno prispele vloge bo strokovna
komisija ocenila na podlagi izpolnjevanja
pogojev in meril, določenih v »Pogojih in
merilih za ocenjevanje vlog«.
Pri vlogi se ocenjuje:
1. popolnost vloge,
2. upravičenost vloge,
3. kakovost vloge.
Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki se razpisuje v
okviru tega razpisa, je:
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CADSES
Območje Alp
SKUPAJ

2005

2006

2007

27,842.830
10,957.934
38,800.764

39,375.000
16,875.000
56,250.000

31,500.000
13,500.000
45,000.000

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 2305 Ministrstva za okolje in prostor.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
najkasneje do 31. 12. 2008 v skladu s sprejetimi letnimi proračuni RS.
Delež soﬁnanciranja ter najnižja in najvišja višina sredstev za posamezen projekt
Delež soﬁnanciranja je predvidoma največ 15% upravičenih stroškov, predvidenih
za sodelovanje v INTERREG IIIB projektu.
Na osnovi ocene kakovosti vloge se
delež soﬁnanciranja določi na naslednji
način:
Doseženo
število točk

Razred

Delež
soﬁnanciranja

100–70

A

15%

69–40
39–20
19 >

B
C
D

10%
5%
Zavrnitev
soﬁnanciranja

V skladu s prejetimi ocenami bodo vloge
uvrščene na lestvico od vloge, ki bo prejela največje število točk, do vloge, ki bo
prejela najnižje število točk. Soﬁnanciranje
bo dodeljeno od najvišje do najnižje uvrščene vloge do porabe razpisanih sredstev. V
primeru enakega števila točk vlog na dnu
lestvice, bodo sredstva dodeljena tistemu
vlagatelju, ki sodeluje v transnacionalnem
projektu, ki je bil višje ocenjen na mednarodnem razpisu.
Rok in način predložitve vloge
Popolna vloga mora prispeti v zapečateni ovojnici na naslov Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
Rok za predložitev vloge je 15. 9. 2005
do 12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
na Uradu za prostorski razvoj – soba 110,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana).
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku in v slovenskih tolarjih. Vloga mora
biti oddana v enem originalnem izvodu, ki
je ožigosan in podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja, ter v dveh kopijah, ki
ustrezata originalu. Priloge k originalnemu
izvodu so lahko kopije v primeru, da ustrezajo originalu. Ovojnica mora biti zapečatena, na njej pa morajo biti navedeni: naslov,
na katerega se vloga oddaja, popolni naslov
prijavitelja, pripis »Ne odpiraj – Javni razpis
za INTERREG III B 2005«.
Odpiranje, ocenjevanje in izbor vlog
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija.
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo zaporedoma glede na sprejem vlog dne
15. 9. 2005. Upoštevale se bodo vse vloge,
ki bodo prispele v roku in na način, opredeljen zgoraj.
Nepopolne vloge morajo vlagatelji na
poziv MOP dopolniti v 5 dneh. Vloge, ki v
roku ne bodo dopolnjene, bodo zavržene in
se ne vračajo vlagateljem.
Ocenjevanje vlog bo opravila strokovna
komisija, ki bo delo opravila v skladu s pogoji in merili, določenimi v »Pogojih in merilih
za ocenjevanje vlog«. Komisija bo ocenjene
vloge uvrstila na lestvico glede na prejete
ocene od najbolje do najslabše ocenjene

Št.
2008

Skupaj

31,499.100 130,216.930
13,500.000
54,832.934
44,999.100 185,049.864

vloge ter pripravila predlog za odobritev/zavrnitev soﬁnanciranja posameznih vlog.
Nacionalni odbor INTERREG III, pododbor za INTERREG III B in ESPON (ustanovljen s sklepom Vlade RS, št. 916-04/2002-3
dne 25. 9. 2003), bo na podlagi predloga
strokovne komisije obravnaval in potrdil
oceno strokovne komisije.
O dodelitvi soﬁnanciranja posameznim
vlagateljem bo s sklepom odločil minister za
okolje in prostor.
Obveščanje o izboru in sklepanje pogodb
Vlagatelji, ki ne bodo izbrani za dodelitev
soﬁnanciranja, bodo o odločitvi predvidoma
obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev vlog.
Vlagateljem, katerim bo dodeljeno soﬁnanciranje, bo minister za okolje in prostor izdal sklepe o soﬁnanciranju iz državnih sredstev. Skupaj s sklepom bo izbranim
vlagateljem v podpis poslana tudi pogodba.
Kolikor vlagatelj podpisane in ožigosane pogodbe ne bo vrnil v roku 8 dni, se bo štelo,
da je odstopil od pogodbe.
Pogodba bo sklenjena za realizacijo obveznosti v letu 2005. Za nadaljnje obveznosti do konca trajanja projekta bodo sklenjeni
aneksi v skladu s sprejetimi letnimi proračuni RS.
Možnost pritožbe
Vlagatelj vloge lahko vloži na Ministrstvo
za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni od
prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo za okolje in prostor bo o pritožbi
odločilo v roku 15 dni s sklepom.
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh, namenjenih programom
INTERREG III B v Sloveniji (http://interreg.gov.si).
Dodatne informacije
Dodatne informacije je mogoče pridobiti na telefonski številki 01/478-70-22 ali po
elektronski pošti asa.mansoor@gov.si.
Kontaktna oseba: mag. Aša Mansoor.
Morebitna dodatna navodila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in ostala navodila v
zvezi z izvajanjem projektov bodo objavljena
na spletni strani http://interreg.gov.si in so jih
vlagatelji dolžni upoštevati.
Drugo
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh http://interreg.gov.si po podpisu pogodb
o soﬁnanciranju za odobrene vloge.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-22855/05
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 (Ur. l. RS, št. 12/05,
49/05) objavlja
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri
znanih mentorjih v letu 2005
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1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je ﬁnanciranje
usposabljanja mladih raziskovalcev za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednjih izbranih znanih mentorjih, vedah
in področjih:
– ﬁzika – dr. Matjaž Aleš Korun;
– ﬁzika – dr. Viktor Kabanov;
– računalništvo in informatika – doc. dr.
Roman Trobec;
– procesno strojništvo – doc. dr. Iztok
Tiselj.
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:
– 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 2. 9. 2005 na naslov:
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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 mladih raziskovalcev izmed prijavljenih kandidatov na javni razpis Instituta
»Jožef Stefan«, opravi Institut »Jožef Stefan« v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji
preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov
ter jih pisno ocenijo glede na postavljena
merila za ocenjevanje.
Institut »Jožef Stefan« bo sklenil delovno
razmerje z izbranimi mladimi raziskovalci
za določen čas usposabljanja za pridobitev
doktorata znanosti, in sicer do največ štiri
leta in šest mesecev.
Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskovalcev predvidoma obveščeni v 5 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. 0764
Ob-22865/05
Na podlagi Statuta Občine Borovnica
(Ur. l. RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001), Uredbe vlade RS o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje občinskega premoženja za leto 2004
(sprejet na 7. izredni seji, dne 7. 4. 2005)
Občina Borovnica, Paplerjeva ul. 22, Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje je zemljišče s pripadajočim objektom, parc. št. 795/8 k.o.
Borovnica.
Zemljišče s parc. št. 795/8 k.o. Borovnica
– travnik v izmeri 888 m2, stanovanjska stavba v izmeri 220 m2, gospodarsko poslopje
v izmeri 15 m2 je vpisano v zk. vl. št. 2348
k.o. Borovnica.
Nepremičnina se nahaja na Bregu. Stavba je vrtec, ki je bil zgrajen leta 1979 kot
montažna zgradba.
Območje, kjer se predmetno zemljišče
nahaja, je v območju stanovanj, območje
eno in dvostanovanjskih stavb.
II. Prodajni pogoji:
1. Zemljišče se bo prodalo za ceno najmanj 20,000.000 SIT.
2. Kot ponudniki lahko sodelujejo ﬁzične
osebe s slovenskim državljanstvom ter pravne osebe, registrirane na območju Republike Slovenije.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% od postavljene najnižje prodajne cene (2,000.000 SIT)
na transakcijski račun Občine Borovnica št.
01205-0100001112, sklic na št. 795/8.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetne nepremičnine.
Drugim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo poslali nepopolne
ali nepravočasne ponudbe, bo varščina brez
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obresti vrnjena v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
5. 2% davek od prometa nepremičnin,
stroške sestave pogodbe in vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec.
6. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo podpisal kupoprodajne pogodbe,
bo varščino obdržal prodajalec.
7. Znesek kupnine je potrebno plačati v
enkratnem znesku pred podpisom pogodbe.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v
posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po
plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
9. Zainteresirani kupci lahko na sedežu
občine dvignejo mapno kopijo in lokacijsko
informacijo.
10. Kupec bo lahko zemljišče z objektom
prevzel v posest konec meseca februarja
2006.
III. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba,
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba – parc. št. 795/8
k.o. Borovnica« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Borovnica ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Borovnica,
Paplerjeva ul. 22, Borovnica.
2. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v roku 30 dni od dneva
te objave.
3. Nepopolne in prepozno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 30 dni od izteka roka za zbiranje ponudb.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Občine Borovnica. Nejavno odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
6. Z izbranim ponudnikom bo prodajalec
sklenil kupoprodajno pogodbo, in sicer v
roku 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudniki, ki bodo predložili popolne
ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe.
Podrobni podatki glede nepremičnine in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 01/75-46-126, 75-48-333.
Občina Borovnica

Št. 328-2-1/2005-18
Ob-22919/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ARSKTRP), na podlagi drugega odstavka
17. člena v zvezi z 9. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2005
in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05, 72/05), v
nadaljevanju: Uredba, objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
pomoči mladim kmetom za prevzem
kmetij v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za delno pokrivanje
stroškov, ki izhajajo iz naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s strani
mladega kmeta na podlagi izročilne oziroma
darilne pogodbe.
Podpora za ta namen je določena v 9.
členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v 5.a točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št.
45/05, 69/05) na proračunski postavki 5538
– Programi podpor za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen
znaša za leto 2005 do 470,000.000 SIT iz
virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
II. Upravičenci
Upravičenci do podpor so kmetije, ki se
uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I. k Uredbi
Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne
13. 1. 2001, str. 33; z vsemi spremembami),
razen pašnih in agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli
dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane
pogoje. Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije
(ES) št. 1/ 2004 z dne 23. decembra 2003 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje
velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1, z dne 3. 1. 2004, str. 1; z
vsemi spremembami).
III. Predmet podpore
Predmet podpore je delno pokrivanje
stroškov, ki izhajajo iz naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s strani
mladega kmeta na podlagi izročilne oziroma darilne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).
Upravičljivi stroški so:
– notarski stroški, sodni stroški;
– stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi;
– izplačilo dednih deležev;
– stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev.
Stroški se upoštevajo na podlagi dokazila o plačilu. Davek na dodano vrednost ni
upravičljivi strošek.
Pri izplačilu dednih deležev so upravičljivi samo stroški izplačila dedičev (v denarju in/ali v lesu), ki so navedeni v pogodbi.
Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim
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podpisom na izročilni oziroma darilni pogodbi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne
bodo uveljavljali zakonitega oziroma dednega deleža.
V primeru izplačila dednih deležev v denarju je pogodbi potrebno priložiti dokazilo
o dejansko opravljenem izplačilu dedičem
(bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da
je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih
poti).
V primeru izplačila dednih deležev v
lesu se upošteva že opravljen posek lesa,
kar mora biti dokazljivo na podlagi notarsko overjene izjave prejemnika lesa, da je
les dejansko prejel, in potrdila Zavoda za
gozdove Slovenije, da je bil les dejansko
posekan. Vrednost lesa mora oceniti sodni
cenilec ali sodni izvedenec, ki je pristojen za
določeno področje. Priložen mora biti cenilni
zapisnik oziroma izvedensko mnenje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
a) Skupni splošni pogoji
Upravičenec mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od
dneva pridobitve sredstev.
b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
1. biti mora prijavljena v evidenci kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. kmetijsko gospodarstvo je moralo v
tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku
posredovati na ARSKTRP izpolnjene obrazce o kmetijskem gospodarstvu za »Neposredna plačila za leto 2005«, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske
politike, in sicer:
– “A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto“,
– “B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto – stalež živali“
(priloži le, če na kmetijskem gospodarstvu
redi živali),
– “C – Prijava zemljišč v uporabi za tekoče leto“,
– “D – Zahtevek za pomoči na površino
za tekoče leto“;
3. ob predložitvi vloge mora biti prevzeta
celotna kmetija s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega
zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti;
4. upravičenec mora predložiti načrt gospodarjenja kmetije, najmanj za obdobje
petih let od oddaje vloge na javni razpis.
Načrt gospodarjenja kmetije mora imeti sledeče vsebine:
– osnovni podatki o mladem prevzemniku in o kmetijskem gospodarstvu,
– prodajni trg,
– tehnologija,
– vizija kmetijskega gospodarstva – načrti za prihodnost;
5. upravičenec mora imeti ob oddaji
vloge v uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetij-

darstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči
iz naslova tega ukrepa, razen v primeru
višje sile;
Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna
poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je
bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča,
ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, nenamerno uničenje objektov
za živino na kmetijskem gospodarstvu, epidemična bolezen, ki prizadene vso kmetovo
živino ali njen del).
O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora upravičenec, v primeru njegove invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti ARSKTRP;
4. ob oddaji vloge mora biti ustrezno
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti se šteje:
– najmanj poklicna kmetijska izobrazba,
ali sorodna agroživilska izobrazba, ali kmetijski sorodna izobrazba (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska), ali
– katerakoli druga poklicna izobrazba,
triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali
– uspešno končana osnovna šola in vsaj
5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.
V primeru opravljenega preizkusa znanja iz tretje alinee mora imeti vlagatelj tudi
uspešno končano osnovno šolo.
V. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen le iz naslova enega ukrepa
Uredbe.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije.
Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije ne sme presegati
3,900.000 SIT na upravičenca.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu za
najem in poplačilo posojil na kmetijskem
gospodarstvu.
Izplačila dednih deležev v zemljiščih in/ali
gradbenih objektih niso upravičljivi strošek.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni ﬁnančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev za pomoč
mladim kmetom za prevzem kmetij znaša
največ 3,900.000 SIT na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk pri ocenitvi
prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje in omejitve. Dodeli se v obliki enkratne ﬁnančne pomoči, ki predstavlja
upravičljiv strošek pri prevzemu kmetij.
VII.Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

skih površin v dejanski rabi, od tega vsaj 3
ha v lasti (skladno z obrazcem C).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov,
– ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov,
– ali 4 ha pašnikov,
– ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov,
– ali 0,2 ha pokritih površin v vrtnarstvu,
pri pridelavi jagod ali jagodičja oziroma 0,1
ha proizvodnih površin pri pridelavi gob,
– ali 8 ha gozdov,
– ali 5 ha gozdnih plantaž,
– ali 6 ha močvirnih travnikov oziroma
drugih površin;
6. določbe iz prejšnje točke se ne uporabljajo za pridelavo medu in ostalih čebeljih
proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic. V
takem primeru mora imeti upravičenec ob
oddaji vloge v uporabi vsaj 3 ha primerljivih
kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega
vsaj 1 ha v lasti in najmanj 40 čebeljih družin
(skladno z obrazcem C);
7. upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno
leto po prejetju sredstev uvesti spremljanje
rezultatov gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN ter mora spremljati rezultate
gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še
pet let po izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Upravičenec se zavezuje, da bodo
v primeru izbora njegove kmetije v vzorec
poročevalskih kmetij knjigovodski podatki
na razpolago tudi Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
8. prvi lastniški prevzem kmetije mora
biti opravljen najkasneje 12 mesecev pred
izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot datum prvega lastniškega prevzema se šteje datum zaprtja javnega razpisa,
kolikor predlog za vpis lastnine, ki je bila
predmet prevzema, v zemljiško knjigo ni bil
vložen več kot 24 mesecev pred zaprtjem
javnega razpisa;
9. kmetija mora biti ob oddaji vloge ekonomsko vitalna. To pomeni, da mora iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se odvija
na kmetijskem gospodarstvu, dosegati letne
prihodke vsaj v višini minimalne bruto letne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
Pri izračunu letnega prihodka kmetije iz kmetijske dejavnosti se morajo upoštevati podatki
veljavnega Kataloga kalkulacij za načrtovanje
gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki ga je
izdelala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in izdala Kmetijska založba leta 2001;
10. kmetija mora ob oddaji vloge oziroma
najkasneje v treh letih po prejemu sredstev
izpolnjevati vse minimalne standarde glede
higiene, okolja in dobrega počutja živali.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
kmet:
1. je nosilec kmetijskega gospodarstva,
ki je predmet prevzema, in je mlajši od 40 let
oziroma bo dopolnil 40 let v letu 2005 in gre
za njegov prvi lastniški prevzem;
2. ima stalno prebivališče na naslovu
kmetije, ki se prevzema;
3. obvezuje se, da bo opravljal dejavnost
skladno z načrtom gospodarjenja kmetije ter
da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospo-
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Merilo
1.
2.
3.
4.
5.

Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva
Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje
Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva
Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje
Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva

Skupaj točk

Največje
št. točk
20
50
50
15
60
195

Ocene:
A) Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva-kumulativno seštevanje: najmanj 6, največ 20 točk
Območje za kmetijsko pridelavo v skladu s Seznamom območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (kmetija se uvrsti v tisto območje, v katerem leži več kot 50% kmetije)
– hribovska in gorska območja
– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
– območja s posebnimi naravnimi omejitvami
– območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

12 t.
10 t.
8 t.
4 t.

Območje, ki je prednostno glede na vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja v skladu z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. list RS, 44/01):
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v seznam A območij
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v seznam B območij
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v seznam C območij
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v seznam D območij

8 t.
6 t.
4 t.
2 t.

B) Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje: najmanj 20, največ 50 točk
Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi – skladno s C obrazcem
– kmetija uporablja nad 20,1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 15,1 in do 20 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 12,1 in do 15 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 10,1 in do 12 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 8,1 in do 10 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
– kmetija uporablja med 5,1 in do 8 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
ali
– za čebelarje: kmetija uporablja med 3 ha in 8 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
Profesionalnost kmetovanja v aktivni življenjski dobi (do 65 let):
– dve osebi ali več sta zavarovani iz kmetijske dejavnosti
– ena oseba je zavarovana iz kmetijske dejavnosti, ena ali več oseb dela samo na kmetiji in ni zavarovana iz
kmetijske dejavnosti
– ena oseba je zavarovana iz kmetijske dejavnosti
– trenutno ni nihče zavarovan iz kmetijske dejavnosti
Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev (možnih več odgovorov):
– trženje po organiziranih tržnih poteh
– prodaja izdelkov na lokalnih tržnicah
– prodaja neposredno na domu

22 t.
20 t.
18 t.
16 t.
14 t.
12 t.
12 t.

14 t.
12 t.
10 t.
6 t.
7 t.
5 t.
2 t.
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C) Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva: najmanj 20, največ 50 točk
Nadmorska višina sedeža kmetije
– do 500 m n.m.
– od 501 do 1000 m n.m.
– od 1001 do 1200 m n.m.
– nad 1201 m n.m.
Cestna povezava od kategorizirane ceste do sedeža kmetije
– asfalt
– makadam, kolovoz
Elektrika
– elektrika iz javnega električnega omrežja
– ni elektrike ali ni elektrike iz javnega električnega omrežja
Voda (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira)
– javni vodovod
– kapnica, lastni viri
Izobrazbena struktura na kmetiji
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske zveze ima najmanj višješolsko izobrazbo kmetijske
smeri ali kmetijski sorodne smeri (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska)
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske zveze ima srednješolsko izobrazbo kmetijske smeri
ali kmetijski sorodne smeri (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska)
– vlagatelj ima najmanj poklicno kmetijsko ali kmetijski sorodno izobrazbo (agroživilska, veterinarska, gozdarska,
lesarska)
– vlagatelj ima katerokoli drugo izobrazbo, ki ni navedena v zgornjih alineah, višjo od osnovnošolske in triletne
delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti
– vlagatelj ima uspešno končano osnovno šolo in opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu
kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja
– vlagatelj ima uspešno končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski
dejavnosti.
Starostna struktura na kmetiji
– družina z več kot dvema vzdrževanima otrokoma
– družina z enim do dvema vzdrževanima otrokoma
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v letu 2005 mlajša od 35 let
– prevzemnik in partner nimata otrok in je v letu 2005 eden izmed njiju starejši, drugi pa mlajši od 35 let
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v letu 2005 starejša od 35 let
– mladi prevzemnik je samski in nima otrok

4 t.
6 t.
8 t.
10 t.
2 t.
4 t.

2 t.
4 t.
2 t.
4 t.

14 t.
12 t.
10 t.
8 t.
6 t.
4 t.
14 t.
12 t.
10 t.
9 t.
8 t.
6 t.

D) Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje: najmanj 6, največ 15 točk (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira)
Vrsta kmetijske pridelave:
– na kmetiji se izvaja ekološka pridelava
– na kmetiji se izvaja integrirana pridelava
– kmetija je vključena v ostale programe SKOP
– na kmetiji se izvaja intenzivna kmetijska pridelava

15 t.
12 t.
9 t.
6 t.

E) Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega gospodarstva: najmanj 1, največ 60 točk
Obseg dokazljivih stroškov:
– nad 5,000.001 SIT stroškov
– od 4,000.001 SIT do 5,000.000 SIT stroškov
– od 3,000.001 SIT do 4,000.000 SIT stroškov
– od 2,000.001 SIT do 3,000.000 SIT stroškov
– od 1,000.001 SIT do 2,000.000 SIT stroškov
– od 500.001 SIT do 1,000.000 SIT stroškov
– od 400.001 SIT do 500.000 SIT stroškov
– od 300.001 SIT do 400.000 SIT stroškov
– od 200.001 SIT do 300.000 SIT stroškov
– od 100.001 SIT do 200.000 SIT stroškov
– od 50.001 SIT do 100.000 SIT stroškov
– od 20.001 SIT do 50.000 SIT stroškov
– manj kot 20.000 SIT stroškov

60 t.
55 t.
50 t.
45 t.
40 t.
35 t.
30 t.
25 t.
20 t.
10 t.
5 t.
3 t.
1 t.

Stran

6406 /

Št.

79 / 26. 8. 2005

Komisija bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge, ki izpolnjujejo vse razpisne
pogoje. Vsa merila bodo točkovana od 1
do 195 točk. Vrednost posamezne točke je
20.000 SIT. Kolikor bo na razpis prispelo več
vlog, kakor je razpoložljivih sredstev po tem
razpisu, se za izplačilo sredstev prevzame
obveznost v breme proračuna prihodnjega
leta v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija ter navodilo
za izdelavo načrta gospodarjenja kmetije
sta vlagateljem na voljo od dneva objave
javnega razpisa do vključno 12. 9. 2005,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako
sredo pa tudi med 14. in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, na elektronskem naslovu: iztok.jamnik@gov.si ali
etelka.girandon@gov.si in na spletni strani:
http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ARSKTRP od ponedeljka do četrtka med 9.
in 15.30, ob petkih pa med 9. in 14.30 na tel.
01/478-92-83.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do
vključno 26. 9. 2005 (velja poštni žig).
Vloge (obrazec s prilogami) morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis MLADI
KMETJE«.
Na zunanjo stran pisemske ovojnice je
obvezno potrebno s prozornim lepilnim trakom prilepiti KMG MID z bar kodo iz zbirne
vloge za leto 2005.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Razpis je odprt do 26. 9. 2005. Odpiranje prispelih vlog bo 28. 9. 2005 ob 9. uri na
ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje generalni
direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelje,
katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku
od dneva prejema obvestila ne dopolni ali
pa jih dopolni neustrezno, bodo zavržene
kot nepopolne. Zavržene bodo tudi vse
vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.
Na podlagi predloga strokovne komisije
z odločbo odloči o vlogah generalni direktor
ARSKTRP v roku 60 dni po odpiranju vlog.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 15
dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisane
pogodbe, se šteje, da so odstopili od pridobitve nepovratnih sredstev.
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Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana. O pritožbi odloči ministrica.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu
s programom, mora vrniti vsa pridobljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vlagatelj ne more pridobiti novih sredstev
iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-22988/05
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH – UPB 2,
Ur. l. RS, št. 26/05), Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006
(sprejeto na 98. dopisni seji Vlade RS dne
26. 3. 2004) in Letnega izvedbenega programa 2005 (sprejeto na 95. redni seji
Vlade RS dne 21. 10. 2004), Pogodbe št.
1536-05-500005 o izvajanju štipendiranja
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS
za regionalni razvoj in Regionalnim centrom
za razvoj d.o.o. z dne 23. 2. 2005, Pravilnika
o dodeljevanju štipendij na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi sprejet dne
29. 12. 2004 (Ur. l. RS, št. 7/05) in sklepa
sprejetega na seji strokovne komisije dne
23. 8. 2005 (Zapisnik 1. sestanka strokovne komisije za dodeljevanje štipendij z dne
23. 8. 2005), Regionalni center za razvoj
d.o.o., Podvine 36, Zagorje, razpisuje za
študijsko leto 2005/2006
štipendije za višješolski strokovni,
visokošolski strokovni, univerzitetni in
podiplomski študij
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje izbranih štipendistov na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
v študijskem letu 2005/2006.
2. Upravičenci
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim in izrednim
podiplomskim študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem
študiju zaposlili v eni izmed zasavskih organizacij.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (občine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26 let
(starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za
uveljavitev pravice do štipendije, je glede na
letnik in izbrani izobraževalni program lahko
ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske
ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem najmanj povprečno oceno 7,5,
– ki so v študijskem letu 2005/2006 vpisani na podiplomski študij, najmanj v 3. letnik univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega dodiplomskega študija ali 2. letnik
višješolskega strokovnega študija.
Pravice do štipendije ne more uveljaviti
kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za
zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe,
– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je opredeljeno v Pravilniku o dodeljevanju štipendij na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob
Savi, (Ur. l. RS, št. 7 z dne 25. 1. 2005).
3. Višina sredstev za štipendije
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev štipendij v okviru razpisa
znaša 100,000.000 SIT.
Glede na razpoložljiva sredstva bo podeljeno okvirno 40 novih štipendij, in sicer okvirno za naslednja področja oziroma poklice:
– splošna in specialistična medicina – 6
štipendij,
– stomatologija – 2 štipendiji,
– zdravstvena nega – 2 štipendiji,
– babištvo – 1 štipendija,
– strojništvo – 9 štipendij,
– elektrotehnika – 5 štipendij,
– lesarstvo – 3 štipendije,
– gradbeništvo – 4 štipendije,
– vodarstvo in komunalstvo – 1 štipendija,
– kemija in kemijska tehnologija – 2 štipendiji,
– matematika in ﬁzika – 2 štipendiji,
– logistika – 1 štipendija,
– računalništvo in informatika – 1 štipendija,
– akademski glasbenik – 1 štipendija.
4. Merila ocenjevanja
Vloge se bodo obravnavale ločeno, po
posameznih področjih iz 3. točke razpisa.
Kolikor bo navedene pogoje izpolnjevalo
več kandidatov, kot bo na razpolago sredstev, bodo imeli prednost pri izboru tisti kandidati, ki bodo imeli s katero izmed organizacij v Zasavju sklenjen dogovor, da se
bodo po končanem študiju zaposlili v tej
organizaciji za najmanj toliko časa, kolikor
bodo prejemali štipendijo (dogovor izkaže
kandidat z ustreznim dokazilom, ki ga predloži v prijavi), izmed teh oziroma preostalih
kandidatov pa tisti, ki bodo višje ocenjeni pri
naslednjih merilih:
– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
Podrobneje opredeljena merila za ocenjevanje:
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1.1. Povprečna ocena
Povprečna ocena za dodiplomske študente v študijskem letu 2004/05
brez opravljenih
Uspeh pri študiju
do 7
izpitov

7,1 – 8

8,1 – 9

nad 9

2 točki

4 točke

6 točk

8 točk

Povprečna ocena za podiplomske študente:
Povprečna ocena na
do 8
podiplomskem študiju
Uspeh pri študiju
do 8

8,1 – 9

nad 9

8,1 – 9

nad 9

4 točke

8 točk

10 točk

3. letnik
dodipl. študija

4. letnik
dodipl. študija

5. in 6. letnik
oziroma absolvent
dodipl. študija

1. letnik
podiplom. študija

2. letnik
in absolvent
podiplom.
študija

2 točki

6 točk

8 točk

6 točk

8 točk

0 točk
1.2. Povprečna ocena

2. Letnik študija
Letnik študija

3. Stalno prebivališče
Stalno prebivališče
Stalno prebivališče glede na letno
stopnjo brezposelnosti

Trbovlje

Hrastnik

2 točki

1 točka

V primeru enakega števila točk bodo
imeli prednost tisti kandidati, ki so v študijskem letu 2004/2005 dosegli višjo povprečno oceno.
Kolikor se za posamezno področje iz 3.
točke tega razpisa ne bo prijavilo zadostno
število kandidatov, se bo preostanek štipendij prenesel na preostala razpisana področja
štipendiranja, o čemer bo odločila strokovna
komisija s sklepom.
5. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vloge je 10. 10. 2005 do
12. ure, na naslov: Regionalni center za
razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob
Savi (tajništvo).
Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za štipendijo
– ne odpiraj« z navedbo področja oziroma
poklica na sprednji strani kuverte in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo imele nepravilno ali pomanjkljivo opremljeno ovojnico, komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če kandidat do predpisanega roka za oddajo vlog v razpisu,

predloži dokumente po naslednjem vrstnem
redu:
1. prijavni obrazec za uveljavitev štipendije za študijsko leto 2005/2006;
2. kopija dokazila o stalnem prebivališču;
3. kopija dokazila o državljanstvu;
4. kopija bančne kartice oziroma številka
transakcijskega računa;
5. originalno potrdilo o vpisu za študijsko
leto 2005/2006;
6. originalno potrdilo o opravljenih izpitih
v študijskem letu 2004/2005 za dodiplomske
ter overjeno fotokopijo diplome in potrdilo o
povprečni oceni v času študija za podiplomske študente.
7. Dokumentacija in informacije
Dokumentacijo lahko kandidati brez plačila prevzamejo na Regionalnem centru
za razvoj, d.o.o. (Podvine 36 v Zagorju ali
Gabrsko 12 v Trbovljah), v lokalnih podjetniških centrih (Jerebova ulica 8 v Litiji ali
Gabrsko 12 v Trbovljah) ali na Oddelkih za
družbene dejavnosti občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje,
Zagorje ob Savi. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na internet naslovu: www.rcrzasavje.si.

Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro, kontaktna oseba Barbara
Kaluža, tel. 03/56-60-512, e-mail: barbara.kaluza@rcr-zasavje.si.
8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala
12. 10. 2005.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene.
9. Dopolnitev vloge: komisija bo v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
kandidate, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določenem roku ne bodo dopolnili,
se zavržejo.
10. Ugovor: v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij ima neizbrani kandidat
zoper prejeti sklep pravico do ugovora, ki ga
mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema
sklepa. O ugovoru odloča direktor Regionalnega centra za razvoj, d.o.o. na predlog
strokovne komisije.
11. Obveščanje o izboru: kandidati bodo
o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 45
dneh od odpiranja vlog.
Regionalni center za razvoj d.o.o.

Ob-23130/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03
in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 108/04), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
2004–2006 na seji dne 10. 12. 2003, spre-

memb Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 7. 5. 2005, Nacionalnega akcijskega programa zaposlovanja za leto 2004,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
100-02/2001-8 z dne 23. 9. 2004, Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03, 135/03,
80/04 in 61/05 in 76/05), Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2005,
ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št.
11002-1/2005/13 z dne 17. 3. 2005, Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04) in Uredbo o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne politike v Republiki

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in
39/05), instrumenta ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil
na 25. seji dne 23. 8. 2005, Spremembe in
dopolnitve Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, ki ga je na
Vlada sprejela na seji 12. 8. 2005 Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
javni razpis
za usposabljanje na delovnem mestu in
integrirani programi usposabljanja za
invalide
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
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2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je delovna integracija oseb z ugotovljeno zaposlitveno
oviranostjo, oseb z upadom delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti in invalidnih oseb, katerih znanja,
veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne
omogočajo neposredne zaposlitve ter pospeševanje zaposlovanja in izenačevanja
njihovih možnosti na trgu dela z usposabljanjem na delovnem mestu in subvencijo zaposlitve, na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji.
S programom usposabljanja na delovnem mestu in integriranimi programi usposabljanja za invalide se oseba vključi v delovne procese na konkretnem delovnem
mestu ali področju pri delodajalcu, z namenom usposabljanja za konkretno delo, ki naj
bi omogočilo njeno zaposlitev za najmanj
eno leto s subvencijo za zaposlitev za polni
delovni čas.
Cilji:
– uveljavljanju vseživljenjskega učenja,
– širjenje znanja o informacijski tehnologiji, v obliki povečevanja zavesti o potencialih IKT in
– zagotavljanje enakih možnosti po
spolu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu in integriranih
programov usposabljanja za invalide (delodajalec).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
kriterij upravičenosti izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu in integriranih
programov usposabljanja za invalide (delodajalec):
– da je pravna ali ﬁzična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da zagotavlja strokovno vodstvo v času
usposabljanja,
– da predloži ustrezen program usposabljanja,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da predloži zahtevano dokumentacijo
vsaj 15 dni pred začetkom usposabljanja,
– da ima delodajalec sedež organizacije
ali sedež podružnice na območju z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki
Sloveniji, v skladu s sklepom o določitvi in
razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS ter določanja
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in da
se potencialna zaposlitev realizira na tem
območju,
– da izpolnjuje vse ostale pogoje in kriterije, določene v javnem razpisu.
5. Merila za izbor
Merila, s katerimi se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, izberejo izvajalci usposabljanja na delovnem
mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih
Merilo izbora izvajalcev usposabljanja na
delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih
podjetjih (delodajalec):
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1. Ustreznost programa izvajalca za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu
oziroma integriranega programa usposabljanja, ki se presoja glede na:
– vsebino predlaganega programa (ali je
vsebina usklajena s potrebami trga dela v
regiji, ali je program usposabljanja usmerjen
v dejansko pridobivanje delovnih izkušenj
na konkretnem delovnem mestu)
Vsebina predlaganega programa
je ustrezna

20
točk

– sposobnost delodajalca, da program
izvede (zagotovljeno mentorstvo, delovna
oprema, primeren prostor)
Izvajalec je ustrezno usposobljen, da izvede program

20
točk

– predložen stroškovnik programa usposabljanja (maksimalna višina 1,5 minimalne
mesečne plače oziroma v primeru vključitve
invalida največ 2 minimalni mesečni plači)
Predvideni stroški so ustrezni

20
točk

2. Primernost subvencioniranja zaposlitve
– Delodajalec zagotavlja ustrezno delovno mesto glede na izobrazbo brezposelne osebe v
okviru katere se upošteva tudi
ciljna skupina oseb, za katere
se predvideva vključitev v podaktivnost
– Delodajalec zagotavlja ustrezno delovno mesto glede na delovne izkušnje in usposobljenost
brezposelne osebe, ter speciﬁčne potrebe osebe za katero se
predvideva vključitev

do 40
točk

do 40
točk

3. območje izvajanja programa in zaposlitve (območje A, B in C, skladno s sklepom
o določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (Ur.l. RS, št. 6/2005)).
– Program se bo izvajal na območju »A«
– Program se bo izvajal na območju »B«
– Program se bo izvajal na območju »C«

30 točk
20 točk
10 točk

Maksimalno število točk je skupaj 170.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z
najmanj 120 točkami in bodo na merilu 1 pridobile najmanj 50% točk. V primeru, da bo
več vlog doseglo isto število točk, bo izbran
prijavitelj, katerega vloga je prej prispela na
razpis (po zaporedju prispetja vlog).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znašajo skupaj
837.527.413 SIT.

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
A) vrsta in višina izvajalčevih (delodajalčevih) stroškov za usposabljanje
I. Upravičeni stroški izvajalca (delodajalca)
– stroški izvajanja programa usposabljanja na delovnem mestu oziroma integriranega programa usposabljanja za invalide kot
plačilo storitve v celoti, vendar največ 1,5
minimalne mesečne plače oziroma v primeru vključitve invalida največ 2 minimalni
mesečni plači, ki lahko vključuje:
– stroški inštruktorja, kadar je potrebno vključeno osebo v skladu s programom
uvajati v delo;
– potni stroški inštruktorjev in oseb, ki
se usposabljajo, in sicer v primeru, če je v
skladu s programom usposabljanja oseba
poslana na drugo lokacijo ali če inštruktor
zaradi osebe, ki se usposablja, prihaja iz
druge lokacije;
– stroški svetovanja, ki so v povezavi
z usposabljanjem, in sicer v primeru, ko
je za izvedbo usposabljanja potrebno svetovanje zunanje institucije, kar delodajalec
izkaže s kopijo računa z navedbo »kopija
je enaka originalu« in z dokazilom o plačilu
tega računa;
– ostali pogodbeno dogovorjeni stroški, kot na primer:
– zaščitna sredstva, ki so v skladu z
internimi akti delodajalca potrebna za delo
na delovnem mestu, kjer se usposablja napotena oseba in jih delodajalec izkaže tudi z
ustrezno kopijo računov z navedbo »kopija
je enaka originalu« in dokazili o plačilu,
– stroški dodatnega funkcionalnega
izobraževanja, ki je potrebno za opravljanje
dela, za katerega se oseba usposablja in
se izkaže z ustreznimi potrdili ter z ustrezno
kopijo računa z navedbo »kopija je enaka
originalu« in dokazilom o plačilu,
– stroški potrošnega materiala, ki
se porabi za usposabljanje na delovnem
mestu, in ga delodajalec izkaže z navedbo
vrste in količine materiala, kopijo računov z
navedbo »kopija je enaka originalu« z dokazili o plačilu,
– drugi stroški po predhodnem soglasju Zavoda RS za zaposlovanje,
– stroški mentorstva za invalida v višini 10% minimalne plače mesečno;
– povrnitev stroškov zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
B) Vrsta in višina stroškov, ki se izvajalcu
usposabljanja krijejo za zaposlitev po končanem usposabljanju:
Subvencija za zaposlitev za polni delovni čas lahko znaša v skupnem mesečnem
znesku vseh upravičenih stroškov največ do
50% stroškov dejanske bruto plače za eno
leto, z zavezo ohraniti zaposlitev vsaj eno
leto, če gre za težje zaposljivo brezposelno
osebo in 60% stroškov dejanske bruto plače
za eno leto, z zavezo ohraniti zaposlitev vsaj
eno leto, če g re za invalidno osebo.

Planirana sredstva v obdobju 2004–2007
Planirana višina sredstev

2004

2005

2006

2007

Skupaj
PP 3587 ESS – sredstva
EU za ukrep 2.2.
PP 3584 Lastna udeležba – Ukrep 2.2. ESS

0

417.491.913,00

370.035.500

50.000.000

0

313.118.934,75

277.526.625

37.500.000

0

104.372.978,25

92.508.875

12.500.000
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Subvencija znaša najmanj 780.000 SIT
za zaposlitev za 12 mesecev, če gre za
težje zaposljivo brezposelno osebo oziroma
najmanj 936.000 SIT za zaposlitev za 12
mesecev, če gre za invalidno osebo. Bruto
plača je seštevek neto plače, prispevkov
delojemalca in prispevkov delodajalca (2.
bruto).
Subvencija za zaposlitev se izplača v
dveh delih, in sicer: 780.000 SIT za težje
zaposljivo brezposelno osebo in 936.000
SIT za invalidno osebo v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v letu 2005,
za vključene v letu 2005 in v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v letu 2006 za
novo vključene v letu 2006. Razlika do 50%
dejanske bruto plače za težje zaposljivo
brezposelno osebo oziroma razlika do 60%
dejanske bruto plače za invalidno osebo pa
se izplača po 12 mesecih od datuma podpisa pogodbe o zaposlitvi.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno s
povratnico na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do:
– za prvo odpiranje do 12. ure
9. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 9. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
30. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 30. septembra
2005 do 24. ure;
– za tretje odpiranje do 12. ure
20. januarja 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 20. januarja 2006
do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku, določenem za tretje odpiranje, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom
vrnjene neodprte vloge, prispele po razdelitvi vseh razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Dominik.Presen@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dominik Presen), Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev soﬁnancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno ﬁnancira Evropska Unija« ter vidnost logotipa
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev),
lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno
kontrolo programa ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, soﬁnanciranih za izvajanje podaktivnosti ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja
in spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-23131/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni
odbor za izvajanje Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006
na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–2006,
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ki jih je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na seji dne 7. 5.
2005, Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja za leto 2004, ki ga je sprejela
Vlada RS s sklepom, št. 100-02/2001-8 z dne
23. 9. 2004, Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05 in 76/05),
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-1/2005/13 z dne
17. 3. 2005, Zakona o spremljanju državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04) in Uredbo o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), instrumenta
ISU ESS, ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 25. seji dne 23. 8.
2005, Spremembe in dopolnitve Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto
2005, ki ga je na Vlada sprejela na seji 12. 8.
2005, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
javni razpis
za usposabljanje na delovnem mestu v
učnih delavnicah in učnih podjetjih
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je dvig usposobljenost in zaposljivosti invalidov in drugih
brezposelnih oseb z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ter vzpostavitev pogojev
za njihovo enakovredno udeležbo na trgu
dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem
enakih možnosti, na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki
Sloveniji. Programi so namenjeni zahtevnejšemu usposabljanja na konkretnem delovnem mestu za konkretno delo in delovni
integraciji invalidov in oseb z ugotovljeno
zaposlitveno oviranostjo, oseb z upadom
delovnih sposobnosti, ki nima za posledico
statusa invalidnosti in invalidnih oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne
izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ter pospeševanje zaposlovanja ter izenačevanje njihovih možnosti na trgu dela z
usposabljanjem na delovnem mestu v učnih
delavnicah in v učnih podjetjih.
Usposabljanje na delovnem mestu v učni
delavnici in učnem podjetju traja do največ
šest mesecev.
Cilji:
– uveljavljanju vseživljenjskega učenja,
– širjenje znanja o informacijski tehnologiji, v obliki povečevanja zavesti o potencialih IKT in
– zagotavljanje enakih možnosti po
spolu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
kriterij upravičenosti izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih (delodajalec):
– da je pravna ali ﬁzična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da zagotavlja strokovno vodstvo v času
usposabljanja,
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– da predloži ustrezen program usposabljanja,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da predloži zahtevano dokumentacijo
vsaj 15 dni pred začetkom usposabljanja,
– da ima delodajalec sedež organizacije
ali sedež podružnice na območju z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v Republiki
Sloveniji, v skladu s sklepom o določitvi in
razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS ter določanja
ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
5. Merila za izbor
Merila, s katerimi se med tistimi vlagatelji,
ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, izberejo
izvajalci usposabljanja na delovnem mestu v
učnih delavnicah in učnih podjetjih.
Merilo izbora izvajalcev usposabljanja na
delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih
podjetjih:
1. Ustreznost programa izvajalca za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu
oziroma integriranega programa usposabljanja, ki se presoja glede na:
– vsebino predlaganega programa (ali je
vsebina usklajena s potrebami trga dela v
regiji, ali je program usposabljanja usmerjen
v dejansko pridobivanje delovnih izkušenj
na konkretnem delovnem mestu)
Vsebina predlaganega programa je ustrezna

do 40
točk

– sposobnost delodajalca, da program
izvede (zagotovljeno mentorstvo, delovna
oprema, primeren prostor)
Izvajalec je ustrezno usposobljen, da izvede program

do 40
točk

– predložen stroškovnik programa usposabljanja (maksimalna višina stroškov izvajanja programa usposabljanja na delovnem
mestu)
Predvideni stroški so ustrezni

20 točk

– upoštevanje potreb speciﬁčnih ciljnih
skupin podaktivnosti
Predloženi program upošteva
speciﬁčne potrebe ciljnih skupin
podaktivnosti

20 točk

2. območje izvajanja programa in zaposlitve (območje A, B in C, skladno s sklepom o določitvi in razvrščanju območja z
višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne
v RS ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 6/2005)).
– Program se bo izvajal na območju »A«
– Program se bo izvajal na območju »B«
– Program se bo izvajal na območju »C«

30 točk
20 točk
10 točk

Maksimalno število točk je skupaj 150.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene
z najmanj 100 točkami in bodo na merilu 1
pridobile najmanj 50% točk. V primeru večjega števila ustreznih vlog od razpoložljivih
sredstev (na zadnjem odpiranju vlog) bodo
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izbrane tiste, ki bodo zbrale višje število
točk. V primeru, da bo več vlog doseglo isto
število točk, bo izbran prijavitelj, katerega
vloga je prej prispela na razpis (po zaporedju prispetja vlog).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja
Višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znašajo skupaj
246,452.087 SIT.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga za Javni razpis za usposabljanje
na delovnem mestu v učnih delavnicah in
učnih podjetjih«.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno

Planirana sredstva v obdobju 2004–2007
Planirana višina sredstev

2004

2005

2006

2007

Skupaj
PP 3587 ESS – sredstva
EU za ukrep 2.2.
PP 3584 Lastna udeležba – Ukrep 2.2. ESS

0

102,329.587

119,122.500

25,000.000

0

76,747.190

89,341.875

18,750.000

0

25,582.397

29,780.625

6,250.000

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
I. Upravičeni stroški izvajalca (delodajalca)
– stroški izvajanja programa usposabljanja na delovnem mestu v učnih delavnicah
in učnih podjetjih kot plačilo storitve v celoti,
vendar največ 3 minimalne mesečne plače
oziroma v primeru vključitve invalida največ 4 minimalne mesečne plače, ki lahko
vključuje:
– stroški inštruktorja, kadar je potrebno vključeno osebo v skladu s programom
uvajati v delo;
– potni stroški inštruktorjev in oseb, ki
se usposabljajo, in sicer v primeru, če je v
skladu s programom usposabljanja oseba
poslana na drugo lokacijo ali če inštruktor
zaradi osebe, ki se usposablja, prihaja iz
druge lokacije;
– stroški svetovanja, ki so v povezavi
z usposabljanjem, in sicer v primeru, ko
je za izvedbo usposabljanja potrebno svetovanje zunanje institucije, kar delodajalec
izkaže s kopijo računa z navedbo »kopija
je enaka originalu« in z dokazilom o plačilu
tega računa;
– ostali pogodbeno dogovorjeni stroški, kot na primer:
– zaščitna sredstva, ki so v skladu z
internimi akti delodajalca potrebna za delo
na delovnem mestu, kjer se usposablja napotena oseba, in jih delodajalec izkaže tudi
z ustrezno kopijo računov z navedbo »kopija
je enaka originalu« in dokazili o plačilu,
– stroški dodatnega funkcionalnega
izobraževanja, ki je potrebno za opravljanje
dela, za katerega se oseba usposablja in
se izkaže z ustreznimi potrdili ter z ustrezno
kopijo računa z navedbo »kopija je enaka
originalu« in dokazilom o plačilu,
– stroški potrošnega materiala, ki
se porabi za usposabljanje na delovnem
mestu, in ga delodajalec izkaže z navedbo
vrste in količine materiala, kopijo računov z
navedbo »kopija je enaka originalu« z dokazili o plačilu,
– drugi stroški po predhodnem soglasju Zavoda RS za zaposlovanje,
– stroški mentorstva za invalida v višini
10% minimalne plače mesečno;
– povrnitev stroškov zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog

ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno
s povratnico na naslov: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke II. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do:
– za prvo odpiranje do 12. ure
9. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 9. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
30. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 30. septembra
2005 do 24. ure;
– za tretje odpiranje do 12. ure
20. januarja 2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 20. januarja 2006
do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku, določenem za tretje odpiranje, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom
vrnjene neodprte vloge, prispele po razdelitvi vseh razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko 2.3.
razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih
dokumentov«. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, katere
vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Dominik.Presen@ess.gov.si, ali po pošti na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dominik Presen), Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, soﬁnancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o soﬁnanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev soﬁnancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno ﬁnancira Evropska Unija« ter vidnost logotipa
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
in besedila: »Program delno ﬁnancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev),
lahko tehnično, administrativno in ﬁnančno
kontrolo programa ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, soﬁnanciranih za izvajanje podaktivnosti; ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja
in spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Javne dražbe
Št. 360-03-0002/2005
Ob-22783/05
Občina Šoštanj objavlja na podlagi 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter
na podlagi sklepa Sveta občine Šoštanj, št.
360-03-0002/2005 z dne 25. 4. 2005, objavljenega v uradnem glasilu Občine Šoštanj
št. 3/2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300,
faks 03/89-84-333.
2. Predmet javne dražbe je: neproﬁtno
stanovanje št. 6 v IV. etaži (podstrešju) večstanovanjske hiše na Tekavčevi 11 v Šoštanju in del podstrešja, ki ga je mogoče z
obstoječim stanovanjem funkcionalno povezati. Na nepremičnini, tudi na podstrešnem

delu je vzpostavljena etažna lastnina, vpisana v ZKV št. 719/8 pod oznako 8.E površine
20,64 m2, v ZKV št. 719/9 pod oznako 9.E,
površine 18,15 m2 in v ZKV št. 719/10 pod
oznako 10.E, površine 23,93 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnino z
oznakami 8.E, 9.E in 10.E skupne površine
62,72 m2 znaša 4,282.000 SIT. Izklicna cena
ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi
s kupoprodajno pogodbo, ki jih bo dolžan
plačati kupec.
4. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen
čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno pravico. Če uspeli
dražitelj ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega razmerja, oziroma se položaj najemnika
zaradi spremembe lastništva ne sme poslabšati.
5. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
najkasneje eno uro pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti:
a) potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od izklicne cene nepremičnine,
b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine,
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz sodnega registra pravnih
oseb oziroma priglasitveni list DURS (velja
za pravne osebe in s.p.) – dokumenta ne
smeta biti starejša kot 30 dni,
d) fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
e) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
f) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na
dražbi pooblaščena druga pravna ali ﬁzična
oseba.
6. Vsak dražitelj mora do vključno torka
13. 9. 2005 plačati varščino v višini 428.200
SIT na podračun EZR Občine Šoštanj št.
01326-0100018560, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila
brez obresti v roku osmih dneh po končani
dražbi.
7. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je
na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Šoštanj.
8. Kupnina za nepremičnino bo morala biti poravnana v roku 8 dni od podpisa
pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, imenovana s
sklepom župana, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 13. 9.
2005 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
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g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
11. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
12. Javna dražba bo opravljena v torek,
dne 13. 9. 2005 ob 13. uri; v mali sejni sobi
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
13. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi občine Šoštanj, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro na tel. 03/89-84-300. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi
z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Šoštanj
Št. 211/2005
Ob-22978/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 23. 3. 2005 in sklepa Komisije
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z
dne 21. 6. 2005 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1888/3 k.o. Ig v naselju Staje pri Igu.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče v naselju Staje, parcela št. 1888/3 v
izmeri 1565 m2, k.o. Ig. Predmetna parcela
ustreza vsem zahtevam in standardom obstoječih urbanističnih predpisov, ki veljajo za
Občino Ig. V naselju je dovoljena predvsem
stanovanjska gradnja in ostale spremljajoče
dejavnosti (trgovina, servis, storitve). Parcela je ravne oblike, področje je blago napeta
brežina, vidnost in dostop sta ugodni. Zemljišče je komunalno opremljeno, obstoji vodovodno, električno in šibkotočno omrežje.
3. Izklicna cena znaša 19,500.000 SIT
+ 20% DDV.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 14. 9. 2005 v prostorih Občine Ig, v sobi direktorja občinske uprave,
ob 16. uri. Opomba: Med objavo razpisa v
Uradnem listu RS in javno dražbo mora preteči najmanj 15 in ne več kot 45 dni.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 19,500.000 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
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uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, ara pa
zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 1,950.000 SIT na račun prodajalca Občine Ig, številka TRR 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1888-3, ter se na javni dražbi
izkazati z originalnim bančnim potrdilom o
plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo
ara brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od
javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa nimajo pravice do odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig
Št. 211/05
Ob-22979/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), Statutom Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03),
sklepa 17. redne seje Občinskega sveta občine Ig z dne 23. 3. 2005 in sklepa Komisije
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z
dne 21. 6. 2005 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 492/7 k.o. Ig v naselju Ig.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks
01/28-02-322, e-mail: obcina-ig@siol.net.
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2. Opis predmeta prodaje: stavbno zemljišče v naselju Ig, parcela št. 492/7 v izmeri
547 m2, k.o. Ig. Predmetna parcela ustreza
vsem zahtevam in standardom obstoječih
urbanističnih predpisov, ki veljajo za Občino Ig. V naselju je dovoljena predvsem
stanovanjska gradnja in ostale spremljajoče
dejavnosti (trgovina, servis, storitve). Parcela je ravne oblike, področje je ravninsko,
vidnost in dostop sta ugodni. Zemljišče je
komunalno opremljeno, obstoji vodovodno, kanalizacijsko, električno in šibkotočno
omrežje.
3. Izklicna cena znaša 8,050.090 SIT
+ 20% DDV.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 14. 9. 2005 v prostorih Občine Ig, v sobi direktorja občinske uprave,
ob 15.45. Opomba: Med objavo razpisa v
Uradnem listu RS in javno dražbo mora preteči najmanj 15 in ne več kot 45 dni.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 8,050.090 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 100.000 SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8
dni ne preide do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, ara pa
zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati aro v višini
805.009 SIT na račun prodajalca Občine Ig
številka TRR 01237-0100000320, sklic 00
7221-492-7, ter se na javni dražbi izkazati
z originalnim bančnim potrdilom o plačilu
are. Neuspešnim dražiteljem bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne
dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom po-

godbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič.
13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa nimajo pravice do odškodnine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič.
Občina Ig
Ob-23011/05
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in 101. člena Statuta Občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Občina Cerknica razpisuje
javno dražbo
za prodajo komunalno opremljenega
zemljišča v poslovni coni “Stara
vojašnica na Rakeku”
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta:
Predmet javne dražbe je zemljišče v novi
poslovni coni “Stara vojašnica na Rakeku”.
Navedeno zemljišče se nahaja v bivših
vojašnicah v Podskrajniku tik ob regionalni cesti R-212 med naseljem Cerknico in
Rakekom. Zemljišča, ki so predmet prodaje so opredeljena kot območje proizvodnih
dejavnosti (PD), kjer je dovoljena gradnja
proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih,
trgovskih in poslovnih stavb, okrepčevalnic,
barov, obratov za pripravo in dostavo jedi,
gradnjo in dozidavo bencinskih servisov ter
gradnjo parkirišč v skladu z merili in pogoji
za pozidanost in oblikovanje določenih v
Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 100/04) in Odloku o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Ur.
l. RS, št. 23/05).
Objekti in mreža komunalne infrastrukture za poslovno cono, ki je predmet prodaje
je v izgradnji. Komunalna infrastruktura se
bo zgradila v skladu s projektom PGD in
PZI št. 0310023, november 2003, ki ga je
izdelalo podjetje PME, d.o.o. iz Podskrajnika
1a, 1380 Cerknica. Prodajalec se zavezuje
komunalno infrastrukturo zgraditi najkasneje
do konca leta 2005 oziroma zaradi morebitnih slabih vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih dogodkov najkasneje do konca
meseca aprila 2006.
Predmet prodaje je celotno območje
poslovne cone, ki jo predstavljajo sledeče
parcele: parc. št. 3553 v izmeri 1394 m2,
parc. št. 3554 v izmeri 1055 m2, parc. št.
3555 v izmeri 457 m2, parc. št. 3556 v izmeri
274 m2, parc. št. 3557 v izmeri 568 m2, parc.
št. 3558 v izmeri 1260 m2, parc. št. 3561
v izmeri 1151 m2, parc. št. 3562 v izmeri
2414 m2, parc. št. 3571 v izmeri 1240 m2,
parc. št. 3573 v izmeri 2266 m2, parc. št.
3574 v izmeri 2395 m2, parc. št. 3575 v
izmeri 2311 m2, parc. št. 3577 v izmeri
2311 m2, parc. št. 3578 v izmeri 2395 m2,
parc. št. 3579 v izmeri 2396 m2, parc. št.
3580 v izmeri 2395 m2, parc. št. 3581 v
izmeri 2396 m2, parc. št. 3582 v izmeri
2396 m2, parc. št. 3583 v izmeri 909 m2,
parc. št. 3584 v izmeri 1113 m2, parc. št.
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3585 v izmeri 2499 m2, parc. št. 3586 v
izmeri 2449 m2, parc. št. 3587 v izmeri
2444 m2, parc. št. 3588 v izmeri 2445 m2,
parc. št. 3589 v izmeri 2445 m2, parc. št.
3590 v izmeri 2356 m2, parc. št. 3591 v
izmeri 2356 m2, parc. št. 3592 v izmeri
2445 m2, parc. št. 3593 v izmeri 2312 m2,
parc. št. 3594 v izmeri 1141 m2, parc. št.
3595 v izmeri 724 m2, parc. št. 3597 v izmeri
2215 m2, parc. št. 3598 v izmeri 2345 m2,
parc. št. 3599 v izmeri 2259 m2, parc. št.
3601 v izmeri 2259 m2, parc. št. 3602 v
izmeri 2345 m2, parc. št. 3603 v izmeri
2345 m2, parc. št. 3604 v izmeri 2345 m2,
parc. št. 3605 v izmeri 2269 m2, parc. št.
3606 v izmeri 509 m2, parc. št. 3607 v izmeri 984 m2, parc. št. 3608 v izmeri 2545 m2,
parc. št. 3609 v izmeri 2600 m2, parc. št.
3610 v izmeri 2543 m2, parc. št. 3611 v
izmeri 2543 m2, parc. št. 3612 v izmeri
2600 m2, parc. št. 3613 v izmeri 2491 m2,
parc. št. 3614 v izmeri 1588 m2, parc. št.
3615 v izmeri 1729 m2, parc. št. 3616 v
izmeri 1660 m2, parc. št. 3617 v izmeri
1616 m2, parc. št. 3618 v izmeri 2500 m2,
parc. št. 3619 v izmeri 1423 m2, parc. št.
3620 v izmeri 856 m2, parc. št. 3623 v izmeri 791 m2, parc. št. 3624 v izmeri 1412 m2,
parc. št. 3625 v izmeri 336 m2 vse k.o. Dolenja vas.
Skupna površina zemljišča, ki je namenjeno prodaji meri 105.820 m2.
Posamezni deli kompleksa oziroma posamezne parcele niso predmet prodaje.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča, ki je
predmet prodaje znaša 785,923.024 SIT
brez DDV, kar predstavlja 7.426,98 SIT/m2.
Skupaj z DDV znaša cena 943,107.628,80
SIT, kar predstavlja 8.912,38 SIT/m2.
Najnižji dovoljeni znesek višanja je
200.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora znesek celotne kupnine
dosežene na javni dražbi skupaj z 20%
davkom na dodano vrednost poravnati v
roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
oziroma izstavitvi računa. Kupnino kupec
nakaže na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine na naveden način in v
določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, 15. 9. 2005, ob 12. uri; v sejni
sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v
Cerknici (prvo nadstropje).
7. Višina kavcije:
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene brez DDV, to je 78,592.302,40 SIT. Kavcijo je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri
UJP Postojna.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija vrne najkasneje v roku 8
dni po zaključku javne dražbe brez obresti.
Dražitelju, ki uspe, se vplačana kavcija vra-

čuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel
na javni dražbi ne sklene pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javne dražbe obdrži vplačano kavcijo.
8. Splošni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Na dražbi lahko nastopa, kot enotna
stranka tudi skupina oseb s skupno ponudbo.
Za skupino oseb ni potrebno, da se poveže v kakšno pravno formalno obliko.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– pravna oseba mora predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– samostojni podjetnik izpis iz registra
Davčne uprave RS (priglasitveni list),
– ﬁzična oseba veljaven osebni dokument.
V primeru skupne ponudbe je potrebno
zraven že navedenih dokazil predložiti:
– seznam oseb, ki sestavljajo skupino
in navesti posamezne parcele, ki jih bo posamezni član v primeru uspeha na dražbi
kupil.
Pooblaščenci pravnih oseb in pooblaščenci skupine oseb morajo na javni dražbi
predložiti pooblastilo za licitiranje z notarsko
overjenim podpisom.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji:
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in
stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča;
– da bo zgradil poslovni objekt na zemljišču, ki je predmet prodaje najkasneje do
konca leta 2008. (Za dokončanje objekta
se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno
dovoljenje);
– da ne bo gradil objekta, ki je namenjen
trgovski dejavnosti, za popravila motornih
vozil in trgovino z izdelki široke porabe;
– da bo plačal priključne takse, soglasja
in drugi stroške, ki so potrebni za izvedbo
komunalne infrastrukture;
– da bo dovolil poseg in po potrebi dovolil ustanovitev služnostne pravice v korist
Občine Cerknica na posameznih parcelah
zaradi izgradnje komunalne infrastrukture, v
skladu s projektom PGD in PZI št. 0310023,
november 2003, ki ga je izdelalo podjetje
PME, d.o.o. iz Podskrajnika 1a, 1380 Cerknica in pogoji soglasodajalcev;
– da bo v poslovnih objektih za opravljanje dejavnosti zaposlil najmanj 189 delavcev.
Navedeni posebni pogoji bodo sestavni
del prodajne pogodbe. V prodajni pogodbi
bodo natančno določene posledice morebitne kršitve posebnih pogojev.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
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poslovne cone, ki je predmet javne dražbe.
Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/70-90-610.
Občina Cerknica

Razpisi delovnih
mest
Št. 271/2005
Ob-22704/05
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje naslednja prosta
delovna mesta za:
– kuharja/kuharico za nedoločen čas s
polnim delovnim časom,
– kuharja/kuharico za določen čas s
polnim delovnim časom in
– čistilca/čistilko za določen čas s polovičnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 142
Ob-22705/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05) načelnica Upravne enote Grosuplje, objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto:
višji svetovalec v Oddelku za upravno
notranje zadeve in kmetijstvo za določen
čas, čas nadomeščanja javne uslužbenke
na porodniškem dopustu in starševskem
dopustu.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, na katerem se delo
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovno področje:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji s področja denacionalizacije in kmetijstva;
– samostojna priprava zahtevnih informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne, agronomske ali pravne
smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo o državljanstvu;
– fotokopijo zaključnega spričevala;
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– fotokopijo delovnega knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a
pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo delovnega
razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja uradnice
na porodniškem dopustu in starševskem
dopustu, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je
prosto z dnem 11. 8. 2005.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na delovnem mestu višji svetovalec, in sicer
dela in naloge višjega svetovalca III, v prostorih Upravne enote Grosuplje.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, v roku 8 dni
do dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem
listu. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja uradnice
na porodniškem dopustu in starševskem
dopustu.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/78-10-910 ga. Urbas ali
01/78-10-945 ga. Pajer.
Upravna enota Grosuplje
Su 13/05-2
Ob-22706/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 35/05)
objavlja Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, javni natečaj
za
višjega pravosodnega svetovalca (1
prosto delovno mesto).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
– višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega tujega jezika.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
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urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, 1001 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/232-51-96.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Ob-22772/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1 in
62/05 – odl. US) objavlja Skupna občinska
uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca – planerja v Skupni
občinski upravi, ki se opravlja v nazivu
višji svetovalec III.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec I, višji
svetovalec II in višji svetovalec III. Uradnik
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju

več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, 35/05 ZJU-UPB1 in
62/05 – odl. US) 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 naveden izpit opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega svetovalca – planerja v nazivu višji svetovalec III v prostorih
Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava, Ptuj
Št. 1111-5/05-3
Ob-22784/05
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 110/02), sekretar
Državnega sveta Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnico za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Državnem svetu Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne, ekonomske ali družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje tujega jezika morajo izkazovati
na višji ravni.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila 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;
– fotokopijo potrdila krajevno pristojnega
sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika na višji ravni.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Državni svet Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Vse informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-98-17.
Državni svet Republike Slovenije

Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nada Klančnik, tel.
03/83-93-306.
Občina Mozirje

Št. 66/2005
Ob-22785/05
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta:
pripravnik v kabinetu župana.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
univerzitetna izobrazba pravne smeri.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter 2.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-22791/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena
in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04 – ZJU),
Občina Mozirje objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec (m/ž) za gospodarske
zadeve na Oddelku za gospodarstvo Občine Mozirje.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec I. višji svetovalec II.
Izbrani kandidat bo opravljal naloge v nazivu
višji svetovalec II.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave) oziroma ga
morajo v skladu s prvim odstavkom 89. čl.
Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka, oziroma ga morajo
opraviti v roku 6-ih mesecev od imenovanja
v naziv,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– 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,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem problematike z gospodarskega področja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto" na naslov: Občina Mozirje,
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. O
izbiri kandidata bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
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Št. 122-286/2005
Ob-22792/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec/ka v Sektorju za kmetijske
trge v Oddelku za živinorejo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka strokovna izobrazba biotehnične smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem predpisov skupne kmetijske politike s poudarkom na poznavanju tržnega
reda za mleko.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je pred-
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ložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili in pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev in prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – svetovalec v Sektorju
za kmetijske trge v Oddelku za živinorejo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-285/2005
Ob-22793/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec/ka v Sektorju za šolstvo,
nevladne organizacije in knjigovodstvo
na kmetijah.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka strokovna izobrazba ekonomske ali biotehniške smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem davčnih predpisov na področju
kmetijstva.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
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državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – svetovalec v Sektorju
za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/47890-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-288/2005
Ob-22794/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec/ka v Sektorju za kmetijski trge v oddelku za analize, trgovinske mehanizme in evidence.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka strokovna izobrazba kmetijske
ali živinorejske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem skupne kmetijske politike s poudarkom na poznavanju IAKS – integriranega administrativnega kontrolnega sistema
in zbirk podatkov, ki se uporabljajo v okviru
tega sistema.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec v Sektorju za kmetijske trge v oddelku za analize,
trgovinske mehanizme in evidence«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ob-22808/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in spremembe) Urad Vlade
RS za narodnosti, Tržaška 21, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne, ekonomske ali družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje tujega jezika morajo izkazovati
na višji ravni.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– potrdilo o znanju tujega jezika.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Urada Vlade RS za narodnosti,
Tržaška c. 21, Ljubljana.
Izbirni postopek bo opravljen fazno, najprej se bo izpolnjevanje pogojev preverjalo
na podlagi predložene dokumentacije kandidatov oziroma kandidatk, v drugi fazi pa z
ustnim pogovorom ter po potrebi s pisnim
preverjanjem.
Obravnavale se bodo le popolne vloge
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad Vlade RS za narodnosti, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 11. do 12. ure
na tel. 01/478-89-55.
Urad Vlade RS za narodnosti

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (original ali overjena kopija);
– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojena na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje);
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija vozniškega dovoljenja;
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
V skladu z 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedena izpita opravile najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli/le kandidati/ke, ki izkažejo, da imajo organizacijske,
vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje
poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil in na podlagi razgovora s
kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah 46, 1225 Lukovica, s
pripisom »Javni natečaj – direktor občinske
uprave«.
Rok za prijavo je 20 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi. Kandidati/ke bodo
o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/72-96-300 (Vinko
Pirnat).
Občina Lukovica

Št. 111-02-60-61/2005-01072-04 Ob-22860/05
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in 62/05)
Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih
uradniških delovnih mest v Davčni upravi
RS:
na Generalnem davčnem uradu
1. vodja oddelka – podsekretar/-ka v
oddelku za izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivu podsekretar/-ka.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali magisterijem družboslovne, tehnične ali
druge ustrezne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika;
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška
2. referent/-ka v referatu za davčno
knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenova-

nje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter 2. odst. 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto
pod št. 2.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, Generalni davčni
urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU LJ, Izpostava
Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Irena Lušina, 01/478-27-40,
– pod št. 2: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Ob-22866/05
Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah
46, 1225 Lukovica, v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, 110/02, 2/04 in 23/05) objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Lukovica, Lukovica pri Domžalah 46, 1225
Lukovica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, 110/02, 2/04, 23/05) in Zakonom o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične smeri ali visoka strokovna šola
s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit za voznika motornega vozila B kategorije.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije;
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Ob-23009/05
Svet Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva
ulica 40, 8000 Novo mesto, razpisuje delovno mesto
ravnatelja-ice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12.
2005 oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter progra-
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mom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40,
p.p. 672, 8104 Novo mesto, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati-ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Bršljin
Št. 122-32/2005
Ob-23010/05
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 prosti uradniški delovni mesti:
– št. 2105 – svetovalec (m/ž) – za
opravljanje upravnih nalog in urejanje
premoženjsko-pravnih zadev na področju investicij v Službi za investicije, št.
122-32/2005.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, družboslovne ali upravne smeri
(prednost pri izbiri bodo imeli univ. diplomirani pravniki);
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in znanja: državni
izpit iz javne uprave;
– št. 2166 – podsekretar (m/ž) – za
opravljanje zahtevnejših nalog na področju investicij v Službi za investicije,
št. 122-33/2005.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali magisterijem gradbene ali organizacijske
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz
javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem problematike delovnega področja službe za investicije in z delovnimi
izkušnjami na tem področju.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev 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.
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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).
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva 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 uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 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

Druge objave
Ob-22707/05
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1655/2000
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. julija 2000 o ﬁnančnem instrumentu za
okolje (LIFE) (Regulation EC 1655/2000 of
the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 concerning the ﬁnancial Instrument for the Environment, Ofﬁcial Journal L 192 z dne 28. 7. 2000) in

Uredbe 1682/2004 o spremembi Uredbe št.
1655/2000/EC (Regulation EC 1682/2004 of
the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) No. 1655/2000
concerning the ﬁnancial instrument for the
Environment (LIFE), Ofﬁcial Journal L 308
z dne 5. 10. 2004) ter poziva za zbiranje
projektnih vlog Evropske komisije (Ofﬁcial
Journal C 149/20 z dne 21. 6. 2005) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni poziv
za zbiranje projektnih vlog za
soﬁnanciranje v letu 2006 iz
LIFE – Finančnega instrumenta za
okolje za
LIFE – Okoljske demonstracijske
projekte
Splošni cilj ﬁnančnega instrumenta za
okolje, LIFE, je prispevati k izvajanju, dopolnjevanju in pripravljanju okoljske politike
Evropske skupnosti in okoljske zakonodaje,
zlasti glede vključevanja okoljske v druge
politike, ter trajnostnega razvoja v Evropski
skupnosti. Ta javni poziv je namenjen zbiranju projektnih vlog za razpis pod točko 2.(a)
poziva Evropske komisije: LIFE – Okoljski
demonstracijski projekti. Ministrstvo za okolje
in prostor na podlagi poziva Komisije Evropskih skupnosti poziva vse ﬁzične in pravne
osebe, da kandidirajo s projektnimi vlogami.
1. Predmet poziva
Predmet poziva so predstavitveni projekti, ki bodo prispevali k razvoju inovativnih
in enotnih tehnik in metod ter nadaljnjemu
razvoju okoljske politike in ki:
– strnejo okoljske in trajne razvojne načrte v razvoj rabe prostora in načrtovanja,
posebej na mestnih in obmorskih področjih, ali
– promovirajo trajno upravljanje zemljišč
in površinskih vod, ali
– zmanjšujejo vpliv ekonomskih dejavnosti na okolje, z razvojem čistih tehnologij s poudarkom na preprečevanju emisij,
vključno z znižanjem emisij toplogrednih
plinov, ali
– promovirajo preprečevanje, ponovno
uporabo, rekuperacijo in recikliranje odpadkov vseh vrst in zagotavljajo zmerno upravljanje odpadnih izlivov, ali
– zmanjšujejo vpliv izdelkov na okolje z
enotnim pristopom proizvodnje, distribucije
in porabe, in ravnanja z njimi na koncu njihove življenjske dobe, vključno z razvojem
okolju prijaznih izdelkov.
2. Rok, v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog
Projektne vloge je potrebno oddati v 3
enakih, popolnih kopijah, natisnjene na obrazcih »Proposal Preparation Forms« v angleškem jeziku, najkasneje do 29. oktobra
2005, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici z označbo: LIFE
2006 – Okolje – Ne odpiraj. Vsaka kopija
mora biti opremljena z originalnimi podpisi, listi morajo biti vpeti v običajno mapo
formata A4 z dvema luknjicama. Priložiti je
potrebno zgoščenko z vlogo v elektronski
obliki (Word ali PDF format). Vlog, ki bodo
prispele po roku ali bodo nepopolne, ministrstvo ne bo upoštevalo.
Vlogo, ki vključuje podrobne obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev in postopkov, kot tudi zahtevane obrazce, se
lahko dobi na spletni strani Komisije Evropskih skupnosti, na naslednjem naslovu:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm.
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3. Merila izbora
Projekte, ki bodo predlagani iz Slovenije bo
Komisija Evropske skupnosti ocenjevala po
naslednjih merilih: izločitvena kriterija sta zanesljivost udeležencev in skladnost predloga z
LIFE predpisi in navodili, podelitveni kriteriji so:
inovativnost in napredek glede na obstoječe
stanje, prenosljivost rezultatov ter demonstracijski značaj projekta in razglašanje, skladnost

in kakovost ter integracija, ﬁnančna skladnost
ter kakovost, interes Evropske skupnosti in
okoljski problem, mednarodno sodelovanje,
ustvarjanje novih delovnih mest ter majhnih in
srednje velikih podjetij.
Nosilec projektne vloge mora biti iz Republike Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte,
v katere so vključene tudi druge države članice
EU ter države kandidatke, pridružene LIFE.

Ministrstvo je pristojno za zbiranje projektnih vlog, pregled primernosti in posredovanje primernih predlogov Evropski komisiji.
Kontaktna oseba za program LIFE –
Okolje, na Ministrstvu za okolje in prostor,
je Dušan Vojnovič, tel. 01/309-42-09 ali email: dusan.vojnovic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor

Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence. Koncentracija ne bo
ustvarjala oziroma krepila prevladujočega
položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali
onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

dni od dneva objave na naslov: INTER-REX
promet z nepremičninami d.o.o. – v likvidaciji, Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor.
INTER-REX promet
z nepremičninami d.o.o. – v likvidaciji
likvidator
Herzl Manfred

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005-4
Ob-22716/05
1. Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo nova pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Pravila
sindikata družbe Radenska d.d. Radenci,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 56, z nazivom Pravila
sindikata družbe Radenska d.d. Radenci,
s sedežem Boračeva 37, 9502 Radenci.
2. Nova pravila so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 16. 8. 2005 pod
zaporedno št. 56, z nazivom Pravila sindikata družbe Radenska d.d. Radenci.
Št. 101-5/2005-0404
Ob-22922/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, sindikat Dvojezične osnovne šole II Lendava s sedežem v
Lendavi, Ulica Svetega Štefana 21, tako,
da se odslej glasi: Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Sindikat Dvojezične osnovne šole II Lendava, s sedežem v Lendavi, Ulica Svetega
Štefana 21.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Lendava, z dnem 27. 7. 2005.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-61/2005-11
Ob-23018/05
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
22. 8. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb MARCHE' International Ltd, CH-8750 Glarus Landstrasse
19, Švica, Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana, in Petrol Gostinstvo, d.o.o., Notranjska cesta 71, Logatec, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Družbi Marche in Petrol sta na podlagi
Družbeniške pogodbe in Pogodbe o prenosu
poslovnega deleža, sklenjeni dne 13. 6. 2005,
pridobili skupni, neposredni in popolni nadzor nad družbo Petrol Gostinstvo, kar pomeni
koncentracijo podjetij v smislu določila druge
alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Koncentracija se nanaša na trg gostinskih storitev in trg prodaje trgovskega blaga.

Objave po
12. členu Zakona
o ustanovah
Št. 01704-14/2005/5
Ob-22708/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi drugega odstavka 12.
člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št.
60/95 in 53/05) objavlja, da je z odločbo št.
01704-14/2005/4 z dne 11. 7. 2005 izdalo
soglasje
k ustanovitvenemu aktu Ustanove
– Brikcijeva fundacija »štipendijska
shema Savinjske regije«
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je z odločbo št.
01704-14/2005/4 z dne 11. 7. 2005 izdalo
soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove
– Brikcijeva fundacija »štipendijska shema
Savinjske regije«, s katerim je ustanovitelj
Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.,
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, ustanovil
ustanovo z imenom Ustanova – Brikcijeva
fundacija »štipendijska shema Savinjske
regije«, s sedežem v Celju, Kidričeva ulica
25, o čemer je notar Marko Fink, Stanetova
16, 3000 Celje izdal notarski zapis, opr. št.
SV 312/05 z dne 20. 4. 2005 in njegov popravek, ki ga je izdal notar Srečko Gabrilo, Savinjska cesta 20, 3310 Žalec, opr. št.
SV515/05 z dne 5. 7. 2005.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Objave
gospodarskih družb
Ob-22786/05
INTER-REX promet z nepremičninami
d.o.o. – v likvidaciji, Šentiljska cesta 49,
2000 Maribor, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. Srg 2004/02112 z dne 6. 1. 2005 v postopku redne likvidacije in v skladu s 381. členom ZGD poziva
upnike, da prijavijo svoje terjatve v roku 30
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Ob-22847/05
Družba Pelati d.o.o., podjetje za trgovino, turizem in storitve, Krakovska 11, 1230
Domžale, vpisano pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, pod vl. št. 1/24482/00, je predložilo
delitveni načrt Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Upniki in svet delavcev imajo pravico do
brezplačnega prejema prepisa delitvenega
načrta najkasneje naslednji delovni dan po
podani zahtevi v skladu s petim odstavkom
533f. člena ZGD.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-22875/05
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba
z omejeno odgovornostjo Svea inženiring
Podjetje za inženiring in poslovne storitve
d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23,
matična številka 1357751, identiﬁkacijska
številka za davek na dodano vrednost SI
79593470, številka registrskega vložka pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani 1/31356/00
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
in poziv upnikom, da se izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala
I. Skupščina družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Svea inženiring.
Podjetje za inženiring in poslovne storitve d.o.o. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, je dne 6. 7. 2005 na podlagi določila
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe zaradi izstopa družbenika:
Registriran osnovni kapital družbe znaša
28,731.193,94 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek osnovnih poslovnih deležev družbenika,
ki je izstopil iz družbe in znašajo 683.738,50
SIT, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša zmanjšanji osnovni kapital družbe 28,047.455,44 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Svea inženiring Podjetje za inženiring
in poslovne storitve d.o.o. Zagorje ob Savi,
Cesta 20. julija 23, se poziva, da se izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Svea inženiring d.o.o.
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Sklici skupščin
Št. 10
Ob-22717/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d. Vransko,
8. skupščino
družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo v sredo dne 28. 9. 2005 ob 14. uri
na sedežu podjetja Vransko 136, Vransko.
Dnevni red.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mitja Vodnjav, za preštevalki
glasov Anica Orehovec in Marija Turnšek.
Seji bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo
iz Žalca.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Predstavitev poslovnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2004,
z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu, ter ugotovitev bilančne izgube družbe za poslovno leto 2004, ki se je končalo
31. 12. 2004.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančna izguba za poslovno leto 2004, na dan 31. 12.
2004 v višini 27,837.000 SIT. Izguba poslovnega leta 2004 se pokrije iz drugih rezerv
iz dobička.
3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2004 in jima podeljuje razrešnico.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 9. 2005
in bodo svojo pisno prijavo udeležbe na
skupščini dostavili družbi pet dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, 3305 Vransko, vsak
delavnik od ponedeljka do petka od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE d.d. Vransko
direktor družbe
Dušan ing. Koprivnik
Ob-22790/05
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje, Štrbenkova 1 in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje:
7. sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v petek, 30. septembra 2005, ob 11.
uri, v prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
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Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih Konjic,
– za člane veriﬁkacijske komisije se izvolijo: Draga Vrabiča za predsednika, Ivico Ledinek za članico, Moniko Volk za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
b) Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdi se poslovno poročilo in revidirane izkaze za leto 2004.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2004, v višini 27,822.000 tolarjev, ostane
nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za revizorja družbe za poslovno leto 2005
imenuje EOS Revizijo, d.o.o., Družbo za
revidiranje iz Ljubljane.
4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo,
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo
skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali
predlogom dnevnega reda, za katere želijo,
da so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-22984/05
Na podlagi 41. člena statuta družbe d.d.
uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Mineral d.d. Ljubljana, Letališka c. 5,

ki bo v sredo, 28. septembra 2005 ob 13.
uri v Ljubljani, Dunajska c. 159, v sejni sobi
(soba 303), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Stanka Japundža
in Irena Žolger.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2004.
Skupščina sprejema letno poročilo za
leto 2004.
2. b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
V skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
Obrazložitev: nadzorni svet je na 5. redni
seji, dne 18. 8. 2005, obravnaval letno poročilo za leto 2004, poročilo uprave o poslovanju s povezanimi osebami, pismo revizijske
hiše Renoma d.o.o. Ljubljana poslovodstvu
in ostale priloge.
Ker je iz revizijskega poročila in poročila
uprave o poslovanju s povezanimi osebami razvidno, da družba nima verodostojnih listin za stroške, ki so v poslovanju s
povezanimi osebami nastali, nadzorni svet
poslovnega poročila za leto 2004 ni potrdil,
zato predlaga, da letno poročilo obravnava
skupščina.
3. Seznanitev skupščine s posebnim revizijskim poročilom revizijske hiše Contura
d.o.o. Ljubljana o poslovanju družbe Mineral, z dne 22. 3. 2005, ter predlogom ukrepov uprave po ugotovitvah izredne in redne
revizije, z dne 28. 7. 2005.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Renoma d.o.o.. Ljubljana.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Seznanitev z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu na sedežu uprave družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
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dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
direktor
Boris Lasić, u.d.i.a.

Zavarovanja
SV 876/2005
Ob-22989/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 876/2005 z dne
7. 7. 2005, sta dva podstrešna prostora v
skupni izmeri 12,39 m² ter hodnik s pralnico
v izmeri 11,29 m2, v hiši v Mariboru, Gosposvetska 45, ki stoji na parc. št. 1647 k.o.
Koroška vrata, last Novak Jožice, Maribor,
Gosposvetska 45, na temelju pogodbe z
dne 7. 2. 2003, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 11,230.000 SIT s pp.
SV 976/2005
Ob-22990/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 976/2005 z dne
27. 7. 2005, je stanovanje z oznako II/2/I,
objekt št. II., etaža 4 v izmeri 52,58 m², loggia 5,34 m² ter shramba št. 105 v etaži 1 v
izmeri 11 m², identiﬁkacijska št. 04430/033,
v bloku »Poljane pri Pekrski gorci«, Kamenškova 24, ki stoji na parc. št. 2078/32 k.o.
Studenci, last Klajnšek Zdravka, stan. Maribor, Ul. Šantlovih 29, na temelju prodajne
pogodbe z dne 27. 6. 2005, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.030 EUR
s pp, v tol. protivrednosti po sr. tečaju BS za
EUR na dan plačila.
SV 993/2005
Ob-22991/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 993/2005 z dne
29. 7. 2005, je dvosobno stanovanje št.
19/IV v izmeri 52,89 m², v hiši v Mariboru,
Mlinska 26, ki stoji na parc. št. 1799/6 k.o.
Maribor grad, last Vidmar Lidije, stan. Maribor, Mlinska 26, na temelju prodajne pog.
št. 1025/99 z dne 20. 12. 1999, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.500 EUR s pp, v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
SV 995/2005
Ob-22992/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 995/2005 z dne
29. 7. 2005, je dvosobno stanovanje v pritličju v Selnici ob Dravi, Fala 27 – parc. št.
103/3 k.o. Gerečja vas, last Deželak Drago-

tina, stan. Fala 27, na temelju kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 177/92 z
dne 16. 1. 1992, zastavljeno v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pp.
SV 1008/2005
Ob-22993/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1008/2005 z dne
18. 8. 2005, je stanovanje št. 39/IV v izmeri
53 m², s kletnim prostorom v izmeri 1 m²,
v stavbi v Mariboru, Fluksova 1, ki stoji na
parc. št. 1084/8 in delu parc. št. 1084/32
k.o. Pobrežje, last Starčič Maje, stan. Maribor, Kardeljeva 51, na temelju kupoprodajne
pog. z dne 9. 8. 2005, zastavljeno v korist
Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 50.000 EUR s pp., v tol. protivrednosti po prod. teč. BS na dan plačila.
SV 658/05
Ob-22994/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 658/05 z dne 18. 8.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 18 in
klet št. 18, v skupni izmeri 51 m2, ki se nahaja v V. etaži stanovanjskega bloka v Celju,
Na zelenici 14, stoječega na parc. št. 686/1,
vpisani pri vl. št. E-21, B/XXXIV list, k.o.
Celje, ki je do celote last Anite Špiljak, stan.
Na zelenici 14, Celje, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 10. 2004, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruge z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnice Anite Špiljak, stanujoče
Na zelenici 14, Celje, v višini 17.800 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 341/2005
Ob-22995/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 341/2005 z
dne 18. 8. 2005, je nepremičnina stanovanje številka 12 v skupni izmeri 65,99 m2,
s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
3,84 m2, ki se nahaja v III. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Maistrova ulica
9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, stoječe
na parceli št. 279/1 k.o. Lenart v Slovenskih
goricah, katerega lastnik je Žibrat Bojan do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 12. 1991, sklenjene med skupščino Občine Lenart in zastaviteljem Žibrat
Bojanom, zastavljeno v korist Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, z MŠ
5026024, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,200.000 SIT pripadki.
SV 585/05
Ob-22996/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 585/05 z dne 8. 8.
2005, je bilo stanovanje št. 3, v I. nadstropju
stanovanjske hiše Ob Potoku 4, Radlje ob
Dravi, v izmeri 46,64 m2, parc. št. 309, k.o
Radlje, last Janeza in Majde Kajtazović, za
vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene z Trgovskim podjetjem Ponudba,
Radlje ob Dravi, Partizanska 2, dne 18. 10.
1993 zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 8,000.000 SIT, s pp in s končnim
rokom vračila 15. 11. 2010 s pp, v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
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58, Ljubljana, matična številka 5026024, vse
do dokončnega poplačila terjatve.
SV 1094/05
Ob-22997/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1094/05 z dne 17. 8. 2005, je dvosobno stanovanje št. 17, v izmeri 61,40 m2,
ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega
bloka, ki stoji na parc. št. 145/2 k.o. Huje, na
naslovu Gubčeva ulica 3, v Kranju, last zastaviteljice Sonje Huskić, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne 24. 6.
2005, sklenjene 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 54.037 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 2,29% letno, kar
znaša na dan 22. 7. 2005 skupaj 3,13% letno
in efektivno obrestno mero za najeti kredit v
višini 3,27% letno, z rokom vračila v 240 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji
obrok zapade v plačilo dne 31. 8. 2025.
SV 514/05
Ob-22998/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 514/05 z dne 18. 8.
2005, je bilo stanovanje št. 22, ki se nahaja
v petem nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 22, stoječe
na parc. št. 294/1 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 57,57 m2, last zastavitelja Fuada Vukalića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 8. 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 35.000 EUR s pripadki.
SV 520/05
Ob-22999/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 520/05 z dne 22. 8. 2005, je
bilo stanovanje št. 10, tip A2, ki se nahaja v
prvem nadstropju večstanovanjskega objekta
na Slovenskem Javorniku, Kurirska pot 2 C,
Jesenice, v skupni izmeri 56,89 m2, s shrambo
z oznako 10 v kleti objekta, stoječe na parc. št.
1991/2 in parc. št. 1995/1 k.o. Jesenice, last
zastaviteljev Harisa Kesića in Andreje Kalan,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 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
55.000 EUR s pripadki.
SV 524/05
Ob-23000/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 524/05 z dne 22. 8.
2005, je bilo stanovanje št. 49, v desetem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 22, v skupni
izmeri 74,88 m2, na parc. št. 371/6 in parc.
št. 371/5, obe k.o. Jesenice, last zastavitelja Klemena Drole, na podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 8. 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 35.000 EUR s pripadki.
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SV 525/05
Ob-23001/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 525/05 z dne 22. 8. 2005,
je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 45, stoječe na
parc. št. 457, parc. št. 461, parc. št. 462/1,
parc. št. 465, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
56,18 m2, last zastaviteljev Sladjana Božića
in Diane Božić, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 8. 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 48.000 EUR s pripadki.

SV 457/05
Ob-23005/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-457/05 z dne 22. 8. 2005,
je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 81,87 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe na Vojkovi
11 v Velenju, stoječi na parceli št. 613/1
k.o. Velenje, last dolžnika Koca Fajika, roj.
4. 1. 1968, Aškerčeva cesta 5d, 3325 Šoštanj, EMŠO 0401968500923, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 11. 2004, dodatka z dne 17. 11. 2004 in dodatka št. 02 z
dne 8. 7. 2005, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana, mat. št. 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 9,000.000 SIT,
s pripadki.

SV 460/2005
Ob-23002/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone z dne 16. 8. 2005, opr.
št. SV 460/2005, je bilo stanovanje številka 1/15, ki je locirano v tretjem nadstropju
stanovanjskega objekta v Gornji Radgoni,
Porabska ulica 2, stoječega na parceli številka 219, vložne številke 498, katastrske
občine Gornja Radgona, ki je skupne izmere 90,20 m2,s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih in napravah ter
skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in je last zastavitelja Črešnar Ivana, stanujočega Porabska
ulica 2, Gornja Radgona, na podlagi menjalne sklenjene dne 24. 8. 1999, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenabank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
Murecker Strasse 23, 8083 St. Stefan i.R,
Avstrija, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 53.000 EUR, s pripadki,
kot to določa neposredno izvršljivi notarski
zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

SV 458/05
Ob-23006/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-458/05 z dne 20. 7. 2005,
so bili poslovni prostori v pritličju v izmeri
377,92 m2 in poslovni prostori v kleti v izmeri 283,20 m2, ki se nahajajo v objektu
na Prešernovi 22, Velenje, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih objekta,
napravah in na pripadajočem funkcionalnem
zemljišču stanovanjskega bloka na Prešernovi 22, Velenje, ki stoji na parc. št. 2692/1,
vl. št. 327, k.o. Velenje, ki so v lasti Kocka
d.o.o., Prešernova 22/d, Velenje, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 26. 6. 2002, sklenjene med Premogovnikom Velenje d.d.,
Partizanska 78, Velenje, kot prodajalcem in
Kocka, Trgovina in storitve, d.o.o., Simona
Blatnika 14, Velenje, kot kupcem, zastavljeni
v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, 3000 Celje, matična številka 5026121,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
312.500 EUR s pripadki.

SV 420/05
Ob-23003/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 420/05 z dne 17. 8.
2005, so bili: poslovni prostor v izmeri
37,74 m2, ki se nahaja v osi 6-7 lamela B,
v stanovanjsko poslovnem objektu SPB 1 v
Domžalah, Ljubljanska cesta 76, stoječem
na parcelni številki 3868/5 k.o. Domžale in
dva garažna boksa številka 132 in 133, ki
se nahajata v kletni etaži istega objekta, ki
so na podlagi notarskega zapisa pogodbe
o preužitku SV 88/02 z dne 31. 1. 2002,
v lasti Branka Ložarja iz Domžal, Javorjeva ulica 2, do celote, zastavljeni v korist
banke Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
MŠ 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 30.000
EUR, s pripadki.
SV 389/05
Ob-23004/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-389/05 z dne 27. 6. 2005, je
bilo stanovanje št. št. 7 v izmeri 55,53 m2, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Cesta Františka Foita 6, ki stoji na parceli
št. 2649/2, vpisani v vl. št. 280 k.o. Velenje,
last dolžnika Lazić Dejana, Koželjskega ulica
1, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 5. 2005, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, mat. št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 22.917 EUR, s pripadki.

SV 593/04
Ob-23007/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-593/04 z dne 19. 10. 2004,
je bilo stanovanje št. 02 v izmeri 70,24 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v
Metlečah 24 pri Šoštanju in obsega sobo
v izmeri 16,38 m2, sobo v izmeri 16,80 m2,
kuhinjo v izmeri 13,80 m2, shrambo v izmeri
0,90 m2, kopalnico v izmeri 3,84 m2, WC v
izmeri 1,12 m2, predsobo v izmeri 7,02 m2,
balkon v izmeri 5,79 m2, drvarnico – leseno
v izmeri 1,28 m2, klet v izmeri 2,27 m2 in
drugo v izmeri 1,04 m2, last Kristan Zdenke iz Metleč 24, 3325 Šoštanj, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 2001,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.700 EUR s pripadki.
SV 704/05
Ob-23008/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 704/05, DK 43/05, je
enosobno stanovanje v izmeri 39,10 m2, v
prvem nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Krašce 2, Moravče, stoječega
na parc. št. 124/1 k.o. Krašče, vpisani pri vl.
št. 394 k.o. Krašče in s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, 1520 Ljubljana, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.000 EUR s pp.

SV 1114/05
Ob-23017/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1114/05 z dne 22. 8. 2005, je
dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Zoisova 13,
Kranj, stoječe na parc. št. 926/18 k.o. Kranj,
skupaj v izmeri 51,90 m2, last zastaviteljice
Uršule Jerič, Zoisova 13, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5. 1996,
sklenjene s prodajalko Lilijano Oman, Goriče
9, Golnik, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična
številka 1430564, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 148.000 EUR, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z letno obrestno mero
v višini šestmesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,146% in pribitka v višini 2,5%, kar ob
sklenitvi te pogodbe znaša 4,646%, z odplačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah v
višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša
948,03 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila in
zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega prvega v mesecu, od
katerih prva zapade v plačilo dne 1. 10. 2006,
zadnja pa dne 1. 9. 2026, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnice v primeru, če sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih
anuitet oziroma če ne poravnata dveh zaporednih zapadlih obveznosti iz naslova obresti,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 670/05
Ob-23092/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 670/05 z dne 23. 8. 2005,
je bila nepremičnina – stanovanje št. 14, v
četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na
Polzeli, Polzela 205B, v izmeri 57,65 m2,
k.o. Polzela, last kreditojemalca Kanduti Antona, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 12. 12. 1998, sklenjene med Zafošnik
Anito, kot prodajalko in kreditojemalcem, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve, na podlagi pogodbe o deviznem
kreditu v znesku 31.250 EUR, z zapadlostjo
zadnje anuitete 20. 8. 2020, s pogodbeno
obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve
sporazuma znaša 4,4730 odstotkov letno
in je sestavljena iz spremenljive referenčne
obrestne mere Euribor 6M in ﬁksnega pribitka v višini 2,3000 in efektivno letno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 4,66 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti
kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih
upnica z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 677/05
Ob-23093/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca,
opr. št. SV 677/05 z dne 24. 8. 2005, je bila
nepremičnina – stanovanje št. 1, v izmeri
45,44 m2 in se nahaja v pritličju stanovanjske
stavbe Griže 69, Griže, stoječe na parc. št.
2044/19, k.o. Zabukovica, last kreditojemalca Pojažer Roka, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 6. 2005, sklenjene med
Polajžer Olgo, kot prodajalko in kreditojemalcem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,

79 / 26. 8. 2005 /

6423

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi kreditne v znesku
6,000.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete
31. 8. 2020, z obrestno mero Euribor +2,85
odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve te
pogodbe znaša 5.088 odstotkov in efektivno
letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita
znaša 5,37 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude
z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

Za upravitelja prisilne poravnave se določi Brane Gorše iz Ljubljane, Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
V upniški odbor se imenujejo:
– upnik Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
– upnik Občina Izola,
– upnik Republika Slovenija (Ministrstvo
za ﬁnance, DURS, Davčni urad Koper),
– upnik G. Baglietto S.A.S, Via Castelgazzo 11, 15067 Novi Ligure (AL), R. Italija,
– predstavnik delavcev Danilo Japelj,
Pahorjeva ulica 30, Koper.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo ﬁrme in sedeža upnika
– prijavitelja, z natančno navedbo ﬁrme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
5. 7. 2005.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 5. 7. 2005 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 7. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 7. 2005

SV 612/05
Ob-23094/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, z dne 19. 8. 2005, SV 612/05,
je bilo stanovanje z identiﬁkacijsko številko 861-421-8 v skupni izmeri 94,64 m2,
skupnem prostoru z identiﬁkacijsko številko 861-421-14 v skupni izmeri 25,87 m2, v
deležu 1/8, ki so sestavni deli stavbe, ki leži
na parcelni številki 273/11, vložna številka
465, k.o. Dobrava pri Šmartnem, last kreditojemalcev, vse v korist Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, identiﬁkacijska številka za DDV
SI91132550, matična številka 5860571, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 38.100
EUR s pp
SV 452/2005
Ob-23095/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca, opr.
št. SV 452/2005 z dne 18. 8. 2005, je stanovanje last Remus Irene, in sicer stanovanje
z oznako A11 – garsonjera v mansardi, v
stanovanjskem bloku, stoječem na parc. št.
104/71 k.o. Zreče, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT
s pp, v korist Banke Celje d.d., Vodnikova
2, 3000 Celje.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 142/2005
Os-22718/05
To sodišče je s sklepom z dne 2. 8. 2005
pod opr. št. St 142/2005 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Rog kolesa, proizvodnja in trgovina, d.d., Letališka c. 29, Ljubljana, matična številka:
5035856, šifra dejavnosti: 35.420.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu v vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-

vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(2. 8. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Belros, d.o.o., Ljubljana,
– Skimar d.o.o., Begunje,
– Elan, d.d., Begunje,
– Petrol d.d., Ljubljana,
– Branko Horvat, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2005
St 170/2005
Os-22719/05
To sodišče je s sklepom St 170/2005 dne
16. 8. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zaključna gradbena dela Željko Toplek s.p., Ig 103, Ig, matična številka
1731041, šifra dejavnosti 45.450, davčna
številka 17927099, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra pri
AJPES-u.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2005
St 4/2005
Os-22720/05
To sodišče je s sklepom z dne 26. 7.
2005 pod opr. št. St 4/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Poseidon storitve d.o.o., Ižanska cesta 2/a,
Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo
dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve, in
sicer upnikom razreda I., ki imajo terjatve iz
naslova dobaviteljev, kreditodajalcev in ostalih upnikov v višini 20% ugotovljenih terjatev
na dan 25. 2. 2005 v roku enega leta od
pravnomočno sklenjene prisilne poravnave
z obračunanimi obrestmi v višini euribor do
dneva plačila ter upniku Republika Slovenija
iz naslova davkov in prispevkov v višini 20%
ugotovljenih terjatev na dan 25. 2. 2005 v
roku enega leta od pravnomočnosti prisilne
poravnave z obračunanimi obrestmi v višini
euribor do dneva plačila.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 7. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 11. 8.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2005
St 11/2005
Os-22787/05
Na podlagi 28. člena ZPPSL to sodišče
objavlja naslednji oklic:
Začne se postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Ladjedelnica Izola d.d., ladjedelništvo, Cankarjev drevored 23, Izola, matična št. 5553369, šifra dejavnosti 35.110.

Stran

St 1/2005
Os-22788/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Batič Company, Mednarodni transport in storitve d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba št. 4, Šempeter
pri Gorici, po dne 7. 7. 2005 opravljenem
naroku za prisilno poravnavo sklenilo:
Predlagana prisilna poravnava, ki je bila
sprejeta na naroku dne 7. 7. 2005, se potrdi.
Dolžnik je v načrtu ﬁnančne reorganizacije iz meseca aprila 2005 upnike razvrstil v
naslednje razrede:
– razred A: terjatve ločitvenega in izločitvenih upnikov, ki se poplačajo v celoti;
– razred B: terjatve navadnih upnikov, ki
se poplačajo v višini 20% v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Obrestna mera v obdobju
od začetka postopka prisilne poravnave do
poplačila znaša 1%;
– razred C: terjatve iz naslova zamudnih
obresti od neplačanih davkov in prispevkov,
katere se na podlagi tretjega odstavka 16.
člena Zakona o ﬁnančnem poslovanju odpustijo v celotnem znesku;
– razred D: terjatve zaposlenih po drugem odstavku 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, na katere
prisilna poravnava nima pravnega učinka in
se poplačajo v celoti;
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– razred E: terjatev upnika iz naslova odločbe davčnega organa (št.
Ig 471-226/2003), zoper katero teče upravni spor, katera se poplača v višini 20% zneska, ugotovljenega v predmetnem sporu,
pod enakimi pogoji kot upniki iz razreda B
(20% v roku enega leta). Obrestna mera v
obdobju od pravnomočno ugotovljene višine
terjatve do poplačila znaša 1%.
Podrobnejši pregled upnikov po posameznih razredih z obrazložitvijo pravnih in
poslovnih temeljev izhaja iz načrta ﬁnančne
reorganizacije, ki je sestavni del izreka tega
sklepa.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo je v priloženi preglednici, katera je sestavni del izreka tega sklepa.
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.
Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim
zavezancem.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2005

Izvršbe
In 2004/00188
Os-30353/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00188
z dne 22. 6. 2004, je bil dne 21. 10. 2004
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a,
Kranj, ki jih zastopa Domplan Kranj in 3.
Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova 14, Kranj,
proti dolžnici Sonji Lipoglavšek, Cesta 1.
maja 67, Kranj, zaradi izterjave 271.345
SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št.
31, v 7. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Cesta 1. maja 67, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem v
lasti dolžnice Sonje Lipoglavšek, Cesta 1.
maja 67, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 11. 2004
Z 05/00162
Os-21388/05
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Mihaeli Rakovnik, v zadevi
zavarovanja upnice mld. Sabine Očkerl, ki jo
zastopa mati in zakonita zastopnica Draga
Očkerl, Gubčeva 7, Slovenj Gradec, zastopana po odvetnici Joži Konečnik iz Slovenj
Gradca, proti dolžniku Dejanu Korkoski,
Ulica heroja Gašperja 1, Šoštanj, zaradi
izdaje začasne odredbe, dne 18. 7. 2005
sklenilo:
nasprotni stranki Dejanu Korkoskemu,
Ulica heroja Gašperja 1, Šoštanj, se prepoveduje odtujiti in obremeniti enosobno stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe št.
72, Šmartno pri Slovenj Gradcu, v skupni
izmeri 30,44 m2, katerega lastnik je po prodajni pogodbi, sklenjeni s prodajalcem Baj-
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rom Mrkaljevićem, Celjska cesta 40, Slovenj
Gradec z dne 22. 3. 2002.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 7. 2005
In 27/2005
Os-19646/05
Na podlagi sklepa In 27/2005 z dne
21. 2. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 21, v večstanovanjski hiši na naslovu Trg revolucije
4, Trbovlje, v izmeri 71,40 m2, zarubljeno
v korist upnice Komunale Trbovlje d.o.o.,
Savinjska 11a, Trbovlje, zaradi izterjave
289.728 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 7. 7. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2810/2002
Os-16909/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
12. 5. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Julon d.d., Letališka cesta
15, Ljubljana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1995, za nepremičnine v vl. št. 463, k.o. Teharje, parc.
št. 1013/16, 1013/17, 1013/18, 1013/19,
1013/20, 1013/47, 1013/48, 1013/49,
1013/50, 1013/51, 1013/52 in 1013/58, sklenjene med Železarno Štore – Inženiring storitve d.o.o., Štore 2, Slovenskimi železarnami
– Metal Ravne d.o.o., Slovenskimi železarnami Livarna v stečaju d.o.o. Štore, Slovenskimi železarnami – Vzdrževanje d.o.o. Štore,
Slovenskimi železarnami – Itro d.o.o. Štore,
Slovenskimi železarnami – Valji d.o.o. Štore,
kot prodajalci in Emo emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna d.o.o. Celje, kot kupcem, ter kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1.
2002, za isto nepremičnino, ki sta jo sklenila
Emo emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje, v stečaju, kot prodajalec
in Julon d.d. Ljubljana, kot kupec. Po izjavi
predlagatelja so originali listin izgubljeni.
Vknjižba lastninske pravice na parc.
št. 1013/16, 1013/17, 1013/18, 1013/19,
1013/20, 1013/47, 1013/48, 1013/49,
1013/50, 1013/51, 1013/52 in 1013/58, k.o.
Teharje, se predlaga v korist Julon d.d. Ljubljana.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2005
Dn 13672/2001
Os-16911/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sidonije
Maruško, stan. Prešernova ul. 12, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 34, vpisanem v podvložku št. 1540/72,
katastrska občina Maribor-Grad, dne 24. 2.
2005, pod opr. št. Dn 13672/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne
pogodbe
št.
1524-335-5/52-4-RB/KAL z dne 16. 4. 1974,
o nakupu stanovanja št. 34, v VI. nadstropju
stanovanjske zgradbe na Prešernovi ul. 12
v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 87.E
in 88.E, v katastrski občini Maribor-Grad in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
1540/72, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, kot
prodajalcem in Terezijo Bogme, Stoperce
67 kot kupko in
– pogodbe z dne 28. 10. 1977, o nakupu stanovanja št. 34, v VI. nadstropju
stanovanjske zgradbe na Prešernovi ul. 12
v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 87.E
in 88.E, v katastrski občini Maribor-Grad in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
1540/72, sklenjene med Terezijo Bogme,
Stoperce 67 kot prodajalko ter Ljubico Njegovan, Goriška 2, Maribor in Dušanom
Njegovanom, Kočevarjeva 6a, Maribor kot
kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2005
Dn 134/2001
Os-16912/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sama
Suška in Petre Sušek, stan. Malgajeva 6,
Radlje ob Dravi, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1334/8, v katastrski
občini Koroška vrata, dne 24. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 134/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 21. 12. 1993,
sklenjene med Jožico Matjažič-Dvekar,
Smetanova 31, Maribor in Miranom Mitrovičem, Prežihova 15, Maribor, s katero je
Jožica Matjažič-Dvekar dobila stanovanje
(garsonjero) št. 8, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Smetanova 31, z
identiﬁkacijskim znakom 8.E, v katastrski
občini Koroška vrata in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1334/8, v zameno
za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2005
Dn 2352/2005
Os-17672/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 6, vpisanem v podvložku
št. 1480/8, v k.o. Maribor-Grad, dne 30. 5.
2005, pod opr. št. Dn 2352/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
za stanovanje (6.E) št. 6, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe, stoječe na naslo-
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vu Gregorčičeva ul. 7, v izmeri 44,86 m2, s
pomožnim prostorom v izmeri 1,65 m2, vpisanem v podvložku št. 1480/8, v katastrski
občini Maribor-Grad, sklenjene v letu 1963,
med Komunalno banko Maribor in pravnim
prednikom Mestne občine Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2005

št. E-5/B-58, sklenjene med prodajalcem
Rudolfom Fekonjo, Šolska ul. 12, Lovrenc
na Pohorju in kupcem Jožefom Satlerjem,
Polana 3 I, Hoče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2005

Dn 14838/2004
Os-17673/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sklada za
izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Maribor, Ul. heroja Šlandra 17, Maribor, ki ga zastopa Vlado Belšak, za vknjižbo
lastninske pravice na poslovnem prostoru
št. P-1, vpisanem v podvložku št. 1548/17,
katastrska občina Maribor-Grad, dne 4. 3.
2005, pod opr. št. Dn 14838/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
3637-13.2.3/PS z dne 24. 5. 1985 in I. dodatka k pogodbi z dne 15. 1. 1986, o nakupu
poslovnega prostora št. P-1 v pritličju stanovanjske zgradbe na Ul. heroja Šlandra 17 v
Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 142.E,
v katastrski občini Maribor-Grad in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1548/17,
sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, zastopanem
po pooblaščeni organizaciji Staninvest d.o.o.,
Maribor in kupcem Skladom za izobraževanje delavcev v samostojnem osebnem delu
Mariboru, Prešernova ul. 17, Maribor, ki ga
zastopa sekretar Vlado Belšak.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2005
Dn 2928/2001
Os-17674/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jolanke Tornar,
stan. Antoličičeva ul. 24, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 8,
z identiﬁkacijskim znakom 1.E in 2.E in vpisanem v podvložku št. 1706/2, v k.o. Spodnje Radvanje, dne 12. 5. 2005, pod opr. št.
Dn 2928/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3064-575-13-2/4-RB z dne
13. 7. 1981, o prodaji stanovanja št. 8, v III.
nadstropju stanovanjske hiše na Antoličičevi
ul. 24 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom
1.E in 2.E in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1706/2, v katastrski občini Spodnje
Radvanje, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o, Industrijska ul.
13, Maribor, TOZD Visoke gradnje Maribor,
n.sol.o., Industrijska ul. 13, Maribor, ki ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl. inž.
org. dela, kot prodajalcem in Jolanko Tornar,
Štrekljeva 60, Maribor, kot kupko.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2005
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Dn 7870/2001
Os-18442/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Klemenčiča, Ul. Arnolda Tovornika 13, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
4, v I. nadstropju, z identiﬁkacijskim znakom
4.E in vpisanem v podvložku št. 1823/4, v
k.o. Spodnje Radvanje, dne 26. 5. 2005,
pod opr. št. Dn 7870/2001, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 2. 1987, o prodaji stanovanja št. 4, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Ul. Arnolda Tovornika 13, z identiﬁkacijskim
znakom 4.E in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 1823/4, v katastrski občini
Spodnje Radvanje, sklenjene med Dernovšek Branislavo, Jadranovo ul. Ivana Gorana-Kovačiča 17, Crikvenica, ki jo po pooblastilu zastopa hči Dernovšek Dušanka,
kot prodajalko in Fijauž Antonom in Fijauž
Ireno, oba stan. Zlatoličje 121, Starše, kot
kupcema in s katero je prodajalka dovolila
vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na
ime kupcev za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2005

Dn 12797/99
Os-21482/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Albina Regvata,
Borova vas 15, Maribor, ki ga zastopa Boris
Fanin, direktor družbe Ramzes d.o.o., Podrgrajsova 12, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 8, z identiﬁkatorjem
8.E in vpisanega v podvložek št. 950/9, v
katastrski občini Studenci, dne 11. 5. 2005,
pod opr. št. Dn 12797/99, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11/91 z
dne 7. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 8, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Obrežna 95, z identiﬁkacijskim znakom 8.E
in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
950/9, v katastrski občini Studenci, sklenjene
med Tekstilno tovarno Tabor d.o.o., Valvazorjeva 38, Maribor, ki jo zastopa direktor Janko
Šrimpf, dipl. inž., kot prodajalcem in Antonijo
Regvat, Obrežna 95, Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 2005

Dn 7361/2004
Os-19638/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Satlerja,
Ul. Vita Kraigherja 12, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa družba Cekov nepremičnine d.o.o., Tyrševa 4, Maribor in direktorica
družbe Nives Cekov, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 23, v V. nadstropju
stanovanjske zgradbe, stoječe na parc. št.
1707/1 in vpisanem v vložku št. E-5/B-58, v
k.o. Maribor-Grad, dne 20. 5. 2005, pod opr.
št. Dn 7361/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 33/92 z dne
4. 11. 1992, o nakupu stanovanja št. 23, v
V. nadstropju stanovanjske zgradbe na Ul.
Vita Kraigherja 12, Maribor, ki stoji na parc.
št. 1707/1, v katastrski občini Maribor-Grad
ter vpisanem v zemljiškoknjižni vložek št.
E-5/B-58, sklenjene med prodajalcem Veletrgovino Koloniale d.d. Maribor, Tržaška 39,
ki jo zastopa dir. Štefan Štajner in kupcem
Rudolfom Fekonjo, Ul. Vita Kraigherja 12,
Maribor in
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
2000, o nakupu dvosobnega stanovanja št.
23, v V. nadstropju stanovanjske zgradbe na
Ul. Vita Kraigherja 12 v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 1707/1, v katastrski občini MariborGrad in vpisanem v zemljiškoknjižni vložek

Dn 13958/2003
Os-21483/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Letrans Slavko
Lebar s.p., Lesjakova 48a, Maribor, ki ga
zastopa Flatmary, Marija Topolovec, Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice za poslovni prostor št. 96, vpisanem v podvložek št. 675/96, v katastrski
občini Razvanje, dne 22. 6. 2005, pod opr.
št. Dn 13958/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. P-67/95 z
dne 16. 6. 1995, o prodaji poslovnega prostora št. 96, v I. nadstropju stavbe na Tržaški
cesti 65, v Mariboru, v izmeri 28,40 m2 in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
675/96, v katastrski občini Razvanje, sklenjene med Veletrgovino Vema, export-import d.d., Tržaška c. 65, Maribor, ki jo zastopa direktor Vlado Pušnik, ek., kot prodajalcem in Letrans (s.p.) Lebar Slavkom – Internacionalni transport in špedicija Maribor,
Lesjakova 48a, ki ga zastopa Slavko Lebar,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na
ime kupca za ta poslovni prostor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2005
Dn 5730/2001
Os-21484/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Berislave Bračič, Antoličičeva ul. 20, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 12, z
identiﬁkacijskim znakom 41.E in 42.E, vpisanega v podvložek št. 1690/8, v katastrski občini Spodnje Radvanje, dne 22. 6. 2005, pod
opr. št. Dn 5730/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3101-575-13-2/4RB z dne 13. 7. 1981, o prodaji stanovanja št.
12, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Antoličičeva 20, s pripadajočim kletnim
prostorom, z identiﬁkacijskim znakom 41.E
in 42.E in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1690/8, v katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o., Maribor,
Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje Maribor, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, ki
ga zastopa direktor TOZD Milan Kuster, dipl.
inž. org. dela, kot prodajalcem in Bračič Berislavo, Črnčičeva 5d, Maribor, kot kupko in
s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice v zemljiški knjigi na ime kupke za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2005
Dn 13470/2001
Os-21485/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vere Janžekovič, stan. Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 188, z identiﬁkacijskim znakom 9.E in
10.E, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1847/11, v katastrski občini Sp.
Radvanje, dne 22. 6. 2005, pod opr. št.
Dn 13470/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
menjalne pogodbe z dne 12. 3. 1993, sklenjene med Marijo Kovač, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor in Vero Janžekovič, Gosposvetska 35, Maribor, na podlagi katere je Vera
Janžekovič dobila stanovanje št. 188, v III.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Trg Dušana Kvedra 3, s pomožnim prostorom, z identiﬁkacijskim znakom 9.E in 10.E
ter vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek
št. 1847/11, v katastrski občini Spodnje Radvanje, v zameno za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2005
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Dn 3147/2004
Os-21487/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Giberja,
Goriška ul. 17c, Maribor, ki ga zastopa Flatmary, pravno in poslovno svetovanje, Marija
Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
5, z identiﬁkacijskim znakom 205.E, vpisanega v podvložek št. 1813/45, v katastrski
občini Spodnje Radvanje, dne 21. 6. 2005,
pod opr. št. Dn 3147/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 4361/93
z dne 22. 10. 1993, o prodaji stanovanja št.
5, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška 17c, z identiﬁkacijskim znakom 205.E in vpisanega v zemljiškoknjižni
podvložek št. 1813/45, v katastrski občini
Spodnje Radvanje, sklenjene med Občino
Maribor, ki jo zastopa predsednik Izvršnega
sveta Anton Rous, dipl. iur., kot prodajalcem
in Romanom Muršičem, Goriška 17c, Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi
za to stanovanje na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 2005
Dn 18543/2003
Os-21488/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štefanije
Ušen Jagić, Cesta zmage 92, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 78, z identiﬁkacijskim znakom 181.E, vpisanega v podvložek št. 2307/82, v katastrski
občini Tabor, dne 5. 7. 2005, pod opr. št.
Dn 18543/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 2368-461-5/52-4RB/KAL z dne 26. 12. 1977, o prodaji stanovanja št. 78, v VII. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Cesta zmage 92, z identiﬁkacijskim znakom 181.E in vpisanega v
zemljiškoknjižni podvložek št. 2307/82, v katastrski občini Tabor, sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor, n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD Visoke
gradnje Maribor, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa direktor Valentin
Breznik, ek., kot prodajalcem in Venturini
Ljubico, roj. 16. 3. 1951, Moša Pijade 12,
Maribor, kot kupko in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice v zemljiški
knjigi na ime kupke za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2005
Dn 8754/99
Os-21490/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev SGP Kograd

Dravograd d.o.o. – v stečaju, Mariborska c.
3, Dravograd, ki ga zastopa stečajni upravitelj odv. Tone Kozelj in Daniele Florenin,
Koroška c. 120, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 16, z identiﬁkatorjem 20.E in vpisanega v podvložek št.
1741/20, v katastrski občini Koroška vrata,
dne 30. 5. 2005, pod opr. št. Dn 8754/99,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. R 71001 z dne 27. 1. 1978, o
prodaji stanovanja št. 16, v IV. nadstropju
stanovanjske zgradbe na Koroški cesti 120
v Mariboru, z identiﬁkacijsko številko 20.E in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
1741/20, v katastrski občini Koroška vrata,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Kograd Dravograd, Mariborska cesta
9, Dravograd, ki ga zastopa glavni direktor
Slavko Verčnik, dipl. inž. gradb., kot prodajalcem in Danijelo Florenin, Metelkova 21,
Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 670/2004
Os-15832/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Majdi Irt, v pravdni zadevi tožeče
stranke: Darko Jelen, Šlajmerjeva 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Daniel Vehar
iz Škofje Loke, zoper tožene stranke: 1.
Sonja Bartolec, Krizantema 60, Sesvete,
Zagreb, Hrvaška, 2. Jernej Jelenič, Šekspirova 17, Beograd, Srbija in Črna gora, 3.
Jernej Berce, Cesta Dolomitskega odreda
68, Ljubljana in 4. Seam M, Trgovina na
drobno in debelo d.o.o., Glinškova ploščad
9, Ljubljana, ki ju oba zastopa odvetnica Judita Verbole iz Ljubljane, zaradi razveljavitve
kupoprodajne pogodbe (pct: 2,100.000 SIT)
in zaradi prodaje stanovanja (pct. 2,100.000
SIT), dne 26. 5. 2005 sklenilo:
za začasno zastopnico prvotoženi stranki
Sonji Bartolec se imenuje odvetnico Kenda
Oražem Anko, Slovenska cesta 55 c iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005

Oklici dedičem
II D 1/2005
Os-16241/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Miler
Tereziji, roj. 4. 10. 1911, vdovi, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stan. v
Framu št. 47, ki je umrla 28. 10. 2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Miler Tereziji, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru,
v enem letu od objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2005

družba ZIP, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljanska
cesta 15, Šmarje-Sap, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Edi Bajc, Stegne 45, Moravče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005

II D 367/2005
Os-16242/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Lenič
Mariji, roj. 2. 7. 1932, nazadnje stan. v Mariboru, Prušnikova ul. 48, ki je umrla 5. 7. 2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Lenič Mariji, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 6. 2005
D 6/2005
Os-17854/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Mariji Kladošek,
hčeri Janeza, upokojenki, roj. 6. 6. 1916,
samski, nazadnje stan. Gradišče 3, umrli
dne 2. 4. 2004, v skladu s 130/1 in 2 členom
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) ter
131/1 člena ZD sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Kladošek Mariji, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Kladošek Mariji, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi tudi na oglasni deski
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Kladošek Mariji se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 4. 2005
D 4/2005
Os-17856/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Centrih, roj. Špec, roj. 8. 3. 1926, vdovi, nazadnje stalno stan. Zagorje 69, umrli dne 23. 4.
2004, v skladu s 130/1 in 2 členom Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju ZD) ter 131/1
členom ZD sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Centrih Frančiški, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Centrih Frančiški, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi tudi na oglasni deski
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Centrih Frančiški se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 4. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 6/2005
Os-22845/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04),
obvešča vse zainteresirane stranke, da je

uveden kolektivni delovni spor med predlagateljicami Martino Rožič, Slavico Potočnik
in Ljubo Kolman in nasprotnimi udeleženci
1. SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije, Ljubljana, 2. Sindikat
VIR – Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
Ljubljana in 3. RS Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana, zaradi razveljavitve 62.
člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v RS.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
na prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 4. 10. 2005 ob
8.30, v razpravni dvorani št. 2/I, Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva
ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. 8.
2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1541/2005
Rg-21469/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Inova Plus, podjetje za opravljanje razvojno raziskovalnih in drugih
intelektualnih storitev, d.o.o., Velenje,
Efenkova 61, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 14. 7.
2005.
Premoženje ostane družbenikom: Žgank
Ireni, Pohorska 12, Zreče, Blatnik Stanku,
Koroška cesta 18, Velenje, Britovšek Vandi,
Uriskova ulica 57, Velenje, Seršen Ervinu,
Arja vas 86, Petrovče, Vaupot Viktorju, Podgorska 68, Slovenj Gradec, Verhovnik Ireni,
Gaberke 261, Šoštanj, Vizovišek Tatjani,
Šalek 11/a, Velenje in TCL laboratoriji za
preskušanje in certiﬁciranje d.o.o., Velenje,
Partizanska 12, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 7. 2005
Srg 1012/2005
Rg-4980/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe ZIP, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljanska
cesta 15, Šmarje-Sap, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005, objavlja sklep:
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Srg 02539/2005
Rg-15830/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra JML Trgovina, storitve in
zastopstva, d.o.o, Ljubljana, Kerševanova
ulica 2, objavlja sklep:
JML, Trgovina, storitve in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Kerševanova ulica 2,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jovanović Melani, Podpeška c. 150, Vnanje Gorice, Brezovica pri
Ljubljani in Kovačič Leon, Mestni trg 3, Škofja Loka, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 4412/2005
Rg-21383/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zasebnega
zavoda Ševnica, razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, Gabrsko 12, Trbovlje,
objavlja sklep:
Zasebni zavod Ševnica, razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, Gabrsko
12, Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Čeč Franci, Jelovo 33 a,
Radeče, Butja Drago, Orehovica 10, Izlake
in Kovač Franci, Gasilska 6, Zagorje, ki prevzemajo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
Srg 08446/2005
Rg-22639/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Program – MD,
Podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Seliškarjeva cesta 30, Grosuplje,
objavlja sklep:
družba Program – MD, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Seliškarjeva cesta 30, Grosuplje, reg. št.
vl. 1/40276/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 7.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gračan Matija, Seliškarjeva
cesta 30, Grosuplje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Berden Andrej, Tropovci, Šolska ulica 14,
Tišina, potni list, št. P00976812, izdala UE
Murska Sobota. gnc-196894
Bošnik Andrej, Vrhe 61, Slovenj Gradec,
potni list, št. P01018514, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-197023
Casagrande
Andrej,
Antoličičeva
18, Maribor, potni list, št. P00668881.
gnc-196919
Dimitrijević Danilo, Horjulska 140,
Dobrova, potni list, št. P00771235.
gng-196915
Dimitrov Desanka, Vinarska 1, Vipava,
potni list, št. P00046034, izdala UE
Ajdovščina. gnf-196891
Djordjević Zoran, Strmca 81/b, Sodražica,
potni list, št. P00334338, izdala UE Laško.
gnm-196859
Drempetič Uroš, Golnik 55, Golnik, potni
list, št. P00009447. gnr-197204
Emeršič Martin, Gerečja vas 26, Hajdina,
potni list, št. P00801042, izdala UE Ptuj.
m-1003
Etemaj Danica, Cankarjeva cesta 24,
Tržič, potni list, št. P00451230, izdala UE
Tržič. gnm-196584
Gerkman Vida, Zavrti 45, Mengeš, potni
list, št. P00092968. gnd-197318

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gorup Miroslav, Ulica Bazoviške brigade
12, Ajdovščina, potni list, št. P00157103,
izdala UE Ajdovščina. gnd-196893
Gracelj Tomaž, Novo Polje, cesta
VII / 127, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00844059. gnc-197319
Gunčar Barbara, Mlaška cesta 105, Kranj,
potni list, št. P00309187. gnb-197220
Hochegger Petra, Krajna 33, Tišina,
potni list, št. P00544249, izdala UE Murska
Sobota. gnt-196902
Irman Branka, Braslovče 15, Braslovče,
potni list, št. P00334071. gni-197288
Jager Miha, Cesta na Brdo 6, Ljubljana,
potni list, št. P00872184. gno-197307
Jamnik Klaudio, Zgornje Pirniče 1,
Medvode, potni list, št. P00780074, izdala
UE Ljubljana. gnu-196676
Kafol Tjaša, Pivška ulica 2, Postojna,
potni list, št. P00693713, izdala UE Postojna.
gnz-196746
Kastelic Irena, Uzmani 1, Rob, potni list,
št. P00944586. gnm-197259
Kastelic Marjan, Uzmani 1, Rob, potni
list, št. P00944585. gnn-197258
Milijević Slađan, Zobčeva ulica 11, Novo
mesto, potni list, št. P00952562, izdala UE
Novo mesto. gnb-196899
Milijević Slaviša, Zobčeva ulica 11, Novo
mesto, potni list, št. P00952557, izdala UE
Novo mesto. gnv-196900
Odlazek Alenka, Pod Gičem 10,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00339536.
gnw-197299
Omerović Ramiz, Soussenska ulica 8,
Ljubljana, potni list, št. P00610159, izdala
UE Ljubljana. gnk-196711
Osmančević Safet, Šaleška cesta 16,
Velenje, potni list, št. P00667868, izdala UE
Velenje. gnl-196885
Pejić Radmila, Kolodvorska 27, Postojna,
potni list, št. P00697915, izdala UE Postojna.
gnk-196586
Petovar Jure, Česnikova 32, Ljubljana,
potni list, št. P00706259, izdala UE
Ljubljana. gnc-197044
Plajnšek Manja Marjeta, Pod gabri 19,
Celje, potni list, št. P00967634, izdala UE
Celje. gnt-197102
Pustišek Jure, Ulica 11. novembra,
Leskovec pri Krškem, potni list, št.
P00544060, izdala UE Krško. gnv-196875
Ramič Elvis, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, potni list, št. P00875581, izdala
UE Jesenice. gnl-196585
Rebol Matija, Vesna 10, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00110723, izdala
UE Piran. gne-196892
Rizvanović Ermin, Selca 114a, Selca,
potni list, št. P00028066. gne-197317
Saksida Ingrid, Zalošče 12/a, Dornberk,
potni list, št. P00065950, izdala UE Nova
Gorica. gnu-196901
Senjor Marjan, Trg D. Kvedra 13, Maribor,
potni list, št. P00289382. gnq-197230
Sodec Mirjana, Golnik 123, Golnik, potni
list, št. P00006370. gnp-197006
Stanojević Tihana, Mlakarjeva ulica 18,
Kranj, potni list, št. P00888257, izdala UE
Kranj. gnx-196873
Tanko Matjaž, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
potni list, št. P00378483. gnu-197276
Thaqi Xhavit, Kal nad Kanalom 148, Kal
nad Kanalom, potni list, št. P00434946,
izdala UE Nova Gorica. gny-196972
Thurn Taxis Alexander Von, Šlajmerjeva
ulica 1/a, Ljubljana, potni list, št. P01087210.
gns-197028

Ugarković Heda, Ulica Frana Kovačiča
1, Maribor, potni list, št. P00797412.
gny-196672
Vuzem David, Hrastovec 1/b, Zavrč,
potni list, št. P00681606, izdala UE Ptuj.
gnl-196610
Žarnić Roko, Ulica bratov Učakar
138, Ljubljana, potni list, št. P000063803.
gns-197203
Žeželj Ivana, Gradišnikova 18, Borovnica,
potni list, št. P01144896. gne-196592
Žorž Cvetko, Bernetičeva 18, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00081931, izdala
UE Koper. gnu-197026
Žorž Cvetko, Bernetičeva 18, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 135162 – petletni prehod meje z Italijo,
izdala UE Koper. gno-197032

Osebne izkaznice
Albaneže Peter, Trg prekomorskih
brigad 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000022702. gns-197128
Aleksić Robert, Blaževa ulica 10, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000442024.
gnk-196636
Aračić Ivica, Gorica pri Šmartnem 22/m,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 001195093. gno-196507
Arhar Vojan Tihomir, Vrtača 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000186293.
gns-196578
Babič Aljioša, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001258097.
gne-196542
Babnik Janez, Maurerjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001000139.
gne-197042
Babnik Jožef, Razori 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000004222. gns-196778
Bačnar Iztok, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000301129.
gnd-196993
Bajc Matjaž, Planina 103, Planina, osebno
izkaznico, št. 001561416. gni-196963
Bajdav Tjaša, Nazorjeva ulica 15, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001849054.
gnu-197051
Bajt Dimitrij, Bratuževa ulica 18,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001174897. gny-196797
Bajt Karmen, Bratuževa ulica 18,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001174898. gnb-196795
Bajt Kevin, Bratuževa ulica 18, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001130694.
gnc-196794
Bajt Melissa, Bratuževa ulica 18,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001130667. gnd-196793
Balas Gorazd, Kamniška cesta 53/c,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001447221.
gnh-196864
Barle Darinka, Rozmanova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000760173.
gnv-196575
Bašić Maja, Cankarjeva ulica 22,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000940199.
gnf-197066
Batista Eva, Soussenska ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001583829.
gnz-196571
Bavčar Primož, Selo 67, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001361134.
gnd-196818
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Bedrač Gorazd, Pohorska ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000956904.
gnl-196535
Bernot Frančiška, Ulica Sallaumines 57a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000766336.
gnc-197048
Bevc Branko, Presečno 25, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 000648466.
gnk-197086
Biček Marinka, Šentvid pri Stični
45/a, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 000630277. gnu-196501
Biloslav Katja Lina, Seča 17/c, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000911468.
gnl-196510
Birsa Mojca, Prešernova ulica 10, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000268258.
gne-196792
Bjelić Mira, Blaževa ulica 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001125153.
gnu-197251
Bobojević Gordana, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000242015.
gnt-197127
Bohinc Lara, Pod brezami 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000369419.
gnr-197129
Borovnik Ljudmila, Brezen 43, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
001679481.
gnw-197049
Božič Albina,
Partizanska
cesta
41, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000555848. gnt-197252
Božič Igor, Kajuhova ulica 3/d, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000717476.
gnq-196855
Božnar Anton, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000850718.
gnr-196979
Bratkovič Aleksander, Majeričeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001019111.
gnh-196539
Bratuša Olga, Slovenja vas 63,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000427306.
gnm-196634
Bratuša Srečko, Slovenja vas 63,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000427391.
gnn-196633
Brecl Anton, Šmartno v Rožni dolini 37/a,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 001589006. gnq-196505
Brezovnik Ambrož, Redegunda 3,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001750722.
gnt-196852
Brezovnik Simon, Redegunda 3,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001698627.
gnr-196854
Bricelj Maja, Vrhovnikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159366.
gns-196553
Brkan Nataša, Sostrska cesta 7/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001018103.
gnq-197130
Bržan Boštjan, Pahorjeva ulica 26,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000415630. gnn-196958
Buršič Tadeja, Cesta 4. julija 39,
Krško, osebno izkaznico, št. 001131034.
gnq-196655
Celec Branka, Grad 99, Grad, osebno
izkaznico, št. 000262468. gnh-197114
Comis Sebastijan, Vrtna ulica 3, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001728729.
gng-196515
Curk Martin, Cesta 80/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000681335.
gng-196815
Cvijanović Breda, Jakopičeva ulica 24,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001493137.
gnm-197059

Čančar Jožef, Lendavske Gorice 239/b,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000541865. gnh-197264
Čatić Nada, Na hrib 32, Škoﬂjica, osebno
izkaznico, št. 001806414. gnp-197131
Čerček Gregor, Ulica OF 3, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001216339. gnc-197094
Čerimić Sani, Tbilisijska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744728.
gno-197132
Česen Martin, Reška ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000705928.
gni-196563
Česen Olga, Reška ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000793103.
gnk-196561
Česen Peter, Reška ulica 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001686442.
gnl-196560
Česen Valentina, Reška ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001856988.
gnj-196562
Čivre Silvija, Čentiba, Glavna ulica 47,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001415764. gne-196617
Čubej Neli, Solkan, Cesta IX korpusa 83,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000418922.
gnt-196802
Čuk Mateja, Naklo 7, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001096829. gnm-196609
Ćetojević Mirko, Nova ulica 12, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000668684. gnm-196959
Debeljak Justina, Hudajužna 41, Grahovo
ob Bači, osebno izkaznico, št. 000881656.
gnr-196604
Debenjak Stanislava, Trg celjskih knezov
7, Celje, osebno izkaznico, št. 001648566.
gnr-197004
Dimitrijević Danilo, Horjulska 140,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001504283.
gnh-196914
Dobaj Aleksandra, Radizel. Mariborska
cesta 46, Maribor, osebno izkaznico, št.
000020901. gnz-196996
Dobrun Franjo, Sava 26, Sava, osebno
izkaznico, št. 000970151. gnm-196459
Dolinar Jure, Podreber 18, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001631594.
gnv-196850
Dornik Martina, Bukovca 4, Laško, osebno
izkaznico, št. 000397688. gng-196790
Dragan Marko, Pod Trško goro 99, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001184219.
gnd-196868
Drnovšek Jan, Zgornje Jezersko 154,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
001127132. gnx-196473
Dular Leopold, Kumrovška cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000746584.
gnx-197123
Đorđević Roland, Tomšičeva ulica 2,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001401852. gnp-197256
Emeršič Milan, Lucija, Liminjan 17,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000717452. gnj-196512
Erjavec Silvester, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 00460690.
gnl-197010
Erjavec Slavka, Knezov Štradon 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000712443.
gnt-197277
Erker Andreja, Tržaška cesta 42,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000755561.
gnq-196780
Felić Edita, Tovarniška pot 5, Pivka,
osebno
izkaznico,
št.
000585560.
gnx-196498
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Ferlin Dejan, Repnje 11, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001043325. gny-197122
Fingušt Miroslava, Lešnikova ulica
8, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000808150. gne-197267
Fišakov Aleksandar, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001110986.
gnb-196545
Forjanič Jure, Dolnji Slaveči 88,
Grad, osebno izkaznico, št. 001755088.
gng-197115
Frangež David, Mejna ulica 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001192837.
gni-196538
Fržop Renata, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000269273.
gnr-196808
Gerloget Ivana, Ulica Sv. Barbare 6,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001861844.
gnh-196464
Godler Nežka, Šegova ulica 8v, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 00320479.
gnf-196866
Godler Vladimir, Slatina 48, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
001778327.
gnn-196783
Golobič Prosenjak Anita, Gradac 114,
Gradac, osebno izkaznico, št. 001376145.
gnd-196643
Goltnik Mateja, Šmihel nad Mozirjem 13,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000896540.
gnx-197073
Gomišček Sandi, Prvomajska ulica
24, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001392989. gnq-196805
Goter Robert, Šaleška cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001378439.
gnw-196649
Govze Jadranka, Sinja Gorica 48/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000250648.
gnd-197268
Gradišnik Nika, Gotovlje 105/e, Žalec, osebno izkaznico, št. 001364260. gnw-196449
Gradišnik Sabina, Gotovlje 105/e,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001364291.
gnv-196450
Grenkuš Mirko, Prešernova ulica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000445636.
gnr-196804
Grižon Renda Karmen, Nova vas nad
Dragonjo 6/a, Sečovlje – Sicciole, osebno
izkaznico, št. 001387610. gnh-196514
Gros Jani, Prisoje 12, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 001511846. gnm-197084
Grošelj Andrej, Blejska cesta 9,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001433379.
gnc-196469
Gutnik Gregor, Betajnova 15, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000814262.
gnm-196663
Gutnik Helena, Betajnova 15, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000814268.
gnk-196665
Gutnik
Marjetka,
Betajnova
15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001385745.
gnn-196662
Gutnik Peter, Betajnova 15, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000169944.
gno-196661
Gutnik Tanja, Betajnova 15, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000001193.
gnh-196664
Hiti Ivan, Lepi vrh 1, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001114771. gni-196863
Horn
Mihaela,
Koroška
cesta
6/b, Bled, osebno izkaznico, št. 001620468.
gnf-196991
Horvat Franjo, Potrčeva ulica 59,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000507746.
gnq-196630
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Hozjan Rok, Gančani 178/e, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001814021.
gnl-196660
Hrastovec Sandra, Vransko 141,
Vransko, osebno izkaznico, št. 001803553.
gnt-196452
Hrvatin Peter, Hrpelje. Slavniška cesta 8,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000773340.
gng-197065
Huš Franc, Na Dobravi 5, Prebold, osebno
izkaznico, št. 001072166. gnf-197116
Imperl Jože, Ledina 69, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001533925. gni-196613
Izlakar Katarina, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000408274.
gnx-197098
Jamnik Klaudio, Zgornje Pirniče 1,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000208360.
gnv-196675
Jankovič Tomaž, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000406804.
gnz-196846
Janša Srečko, Begunjska cesta 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001094913.
gnp-196981
Jegrišnik Valburga, Ulica Frankolovskih
žrtev 17/b, Celje, osebno izkaznico, št.
000454398. gnm-197009
Jenko Erika, Selca 83, Selca, osebno
izkaznico, št. 000930086. gng-196640
Jenko Lara, Selca 83, Selca, osebno
izkaznico, št. 001709950. gnh-196639
Jenko Valerija, Selca 83, Selca, osebno
izkaznico, št. 000306280. gni-196638
Jerin Robi, Samostanska ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000345246.
gnu-196776
Ješelnik Brigita, Trata IV/2, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000986429.
gnj-197212
Jovanović Željka, Dolsko 24, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000826585.
gnc-197119
Judež Andrej, Glavarjeva ulica 8,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001318797.
gns-196478
Jugovic Polonca, Sv. Duh 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001209214.
gnj-196637
Jugovič Srečko, Šentviška pot 16, Čatež
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001608726.
gne-197067
Jularić Jagoda, Žibertova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176308.
gnt-196552
Jurak Aleksander, Cesta v Rečico 5,
Laško, osebno izkaznico, št. 001112763.
gnk-196786
Justin Boris, Trboje 101, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000491420. gnv-196475
Kaisersberger
Rado,
Kicar
108/c, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000311187.
gnr-196629
Kaluža Boštjan, Šmihel 12, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000973176.
gnm-196984
Kamenšek Anton Emil, Stanečka vas 18,
Majšperk, osebno izkaznico, št. 000977164.
gnz-196621
Kapevski Sergej, Kališka ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001903850.
gno-196982
Kasapović Katarina, Regentova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000780338.
gnx-196998
Kastelic Iztok, Kropova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329111.
gnn-197133
Kavka Rok, Vodruž 2/a, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000877279. gnj-197087
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Keber Žiga, Nanoška ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001020812.
gnp-196681
Kete Kos Andrejka, Gabrje 7, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
000548549.
gnb-196495
Kisovec Teja, Cesta na Dobrovo 83,
Celje, osebno izkaznico, št. 000942632.
gnm-196509
Klaneček Leopoldina, Hauptmaničeva
ulica 2, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001535562. gnq-197080
Kobe Jožef, Trata IX/2, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001487291. gnj-196612
Kocet Tatjana, Dolnja Bistrica 104,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 000571939.
gnc-196619
Kociper Zvonko, Veliki Brebrovnik 90,
Ivanjkovci, osebno izkaznico, št. 001307726.
gnt-196527
Kočar Drago, Korovci 3, Cankova, osebno
izkaznico, št. 001172005. gnm-196659
Kogovšek Julijana, Tovarniška cesta 29,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001141815.
gnc-197069
Kolar Franščiška, Velik hrib 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000676506.
gnn-197058
Kolar Gorazd, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796919.
gny-196572
Kolar Zvonko, Apače 188, Apače, osebno
izkaznico, št. 001114214. gnt-197077
Kolenc Jožica, Cesta I/7, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000226914. gni-197088
Kopetzky Frančiška, Ilirska ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001022401.
gnw-196574
Korant Jakob, Prevoje pri Šentvidu 96,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 000305551.
gnj-196812
Korbar Ivan, Kamniška cesta 12,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000422490.
gnv-197100
Korbar Ivana, Kamniška cesta 12,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000422473.
gnu-197101
Korenjak Katja, Kopitarjev trg 3,
Vodice, osebno izkaznico, št. 003007929.
gnc-196669
Korošec Matic, Slovenski Javornik,
Cesta Toneta Tomšiča 77, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001458606. gnn-196858
Korošec Vlado Niko, Zabovci 40,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001778967.
gno-196632
Kos Franc, Masljeva cesta 3, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
000437245.
gno-196807
Kos Kristi, Gabrje 7, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 001829690. gnz-196496
Kos Maks, Gabrje 7, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 001750004. gnr-196479
Kos Mladen, Segonje 8, Škocjan, osebno
izkaznico, št. 001516127. gne-196667
Košec Aleš, Čopova ulica 4, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001739805.
gnu-196451
Kotnik Trojan, Ulica bratov Babnik 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001678954.
gnm-197134
Kovačič Jože, Kunšperk 13, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 000038963.
gnp-196806
Kozoderc Samo, Pergerjeva ulica 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001536283.
gnu-197076
Koželj Enes, Podpeč nad Marofom 18,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
001473391. gnr-196654

Krašovec Jože, Tomišelj 48, Ig, osebno
izkaznico, št. 000462914. gnx-196573
Kreča Ivanka, Opekarska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093820.
gnv-196550
Krenos Franc, Serdica 35, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
000707386.
gni-197113
Krsnik Rozalija, Popovci 10/a, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 001405847.
gno-196782
Kučiš Vlasta, Žibernik 13, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000911726.
gnw-197074
Kujović Selvad, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001186633.
gnl-197135
Kukovič Ingrid, Slatina pri Ponikvi 33/a,
Ponikva, osebno izkaznico, št. 000879050.
gns-196653
Kumalić Izedin, Mirna pot 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001759963.
gnc-197294
Kuraj Albina, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001564898.
gnu-196576
Kurbos Sebastijan, Zgornji Duplek 146,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001627002. gnr-196529
Lah Albina, Adamičeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000396169.
gnk-197136
Lahajnar Jelka, Pristaniška 43, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001145636. gnw-196524
Lapornik Rok, Poženelova ulica 5,
Laško, osebno izkaznico, št. 001249707.
gnl-197060
Lavrič Marjeta, Ulica Jana Husa 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001068171.
gnn-196558
Lenart Franc, Vrtna ulica 5, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000610528. gns-196603
Lenassi Andrej, Cesta na Markovec 35,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000683444. gnx-196523
Leskovar Alenka, Podgora pri Dolskem
12, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001554581. gny-196547
Leskovar Nika, Kašeljska cesta 48/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789672.
gnx-196548
Lipec Vera, Vodovodna ulica 5,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000559413.
gnh-196789
Lipovec Jože, Trnoveljska cesta 38,
Celje, osebno izkaznico, št. 000010952.
gnn-197008
Lomovšek Anica, Buč 31, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000422031.
gnm-196884
Lovrenčič Ivica, Veliki Ban 18, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001620971.
gng-197265
Lozar Zdenka, Črtomirova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000032893.
gnc-196544
Mahnić Edham, Bevkova ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001803317.
gnp-197106
Majnik Klemen, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000926411.
gng-197315
Marčetić Predrag, Preska 27, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000846425.
gns-196503
Marinč Boštjan, Petkovec 62, Rovte,
osebno
izkaznico,
št.
001111951.
gnz-197071
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Markežič
Darijo,
Pregara
29/a,
Gračišče, osebno izkaznico, št. 000324375.
gnk-196961
Markežič Roberta, Šmarje 65, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
000255746.
gnv-196525
Markučič Ana, Škocjan 34/f, Škocjan, osebno izkaznico, št. 001755029. gny-196522
Marsič Edvard, Istrska cesta 111,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001616419. gnj-196962
Maver Jernej, Obrtna ulica 1, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001083667.
gnr-197054
Maver Luka, Obrtna ulica 1, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001083662.
gnt-197052
Maver Suvada, Obrtna ulica 1, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001513393.
gns-197053
Medlobi Dušanka, Spodnji trg 9/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001103040.
gny-197247
Medved Brigita, Spodnje Jablane 33,
Cirkovce, osebno izkaznico, št. 001393119.
gnt-196627
Medved Ivan, Most na Soči 110, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 001490342.
gno-196607
Mehić Ernad, Raičeva ulica 45/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796214.
gnd-197118
Mehtig Boris, Male Braslovče 87/a,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 000835954.
gne-197117
Memedi Ibrahim, Trubarjeva ulica 9, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001708705.
gne-196967
Mihelič Dušan, Gerbičeva ulica 50/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000228885.
gnj-197137
Mikuletič Jože, Velika Bukovica 37, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000519881.
gnz-196771
Mikuž Anja, Slovenska cesta 35, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001247927.
gni-196463
Milošev Katja, Pavšičeva ulica 24,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001851178.
gnb-197070
Miuc Alen, Industrijska ulica 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001565702.
gnu-196526
Mlakar Andrejka, Gabernik 73/a, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001400361.
gnh-196614
Močnik Marija, Jemčeva cesta 35,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001630766.
gns-197103
Moller Sonja, Polzela 233, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
000036885.
gns-196453
Moneta Anton, Rodica, Perkova ulica 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000507716.
gnd-197093
Možina Leopold, Maldinska ulica 50,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000122394.
gny-196997
Muraj Sebastjan, Levanjci 2, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 001550733, izdala UE
Ptuj. m-1008/a
Naglič Hilda, Cesta Cirila Kosmača 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000326107.
gni-197138
Nikl Renato, Ruška cesta 13, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000961337.
gnh-196964
Nikolič Zorica, Glavna ulica 85, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000137680.
gnl-197260

Novak Frančišek, Glavarjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000060362.
gnq-196580
Novak Nuša, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001734572.
gny-196772
Novak Renata, Križna 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000992628. gnw-196674
Oblak Damijan, Dragomerška cesta 9/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001189050.
gnc-197269
Ocepek Barbara, Naselje na Šahtu 52,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001208058.
gno-196457
Ogorevc Stankovsky Melita, Cankarjeva
cesta 32, Bled, osebno izkaznico, št.
000470374. gnd-196468
Okorn Andrejka Ana, Povšetova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000431511.
gnd-196568
Olovec Stanislav, Brlog 5, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št.
000779207.
gnp-196656
Osvald Ssndi, Hrastje Mota 22, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
000527913. gns-197082
Ovčjak Darko, Bele vode 22, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000008145.
gnf-197091
Ozebek Renato, Branik 91, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
000455669.
gnk-196611
Pahor Igor, Agrokombinatska cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000297062.
gnh-197139
Pavčič Sebastian, Ukmarjeva 16,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000247159. gnd-196968
Pavčnik Matej, Trg Franca Kozarja 16,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001122517.
gnn-196658
Pečirer Peter, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001266843.
gnu-197126
Pečnik Dragica, Kidričeva cesta 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001546338.
gnq-196980
Pečnik Nataša, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000377259.
gny-197322
Perković Hudovernik Mateja, Bernetičeva
10, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001790372. gnx-196723
Perković Luka, Bernetičeva 10, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
00179372. gnv-196725
Perković Mark Antonij, Bernetičeva 10,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001790362. gnw-196724
Perpar
Franci,
Glogovica
14/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001577364.
gni-196988
Peterlin Franko, Mereče 22, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000540178.
gnu-197226
Pfeifer Irena, Cesta na Brdo 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000847688.
gnf-197141
Pintar Drago, Kidričeva cesta 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001557840.
gnu-196976
Pintar Luka, Kidričeva cesta 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001557851.
gnv-196975
Pišljar Tatjana, Godovič 30, Godovič,
osebno
izkaznico,
št.
001421096.
gnb-196995
Plavec Michael, Martinja vas pri
Mokronogu 47, Mokronog, osebno izkaznico,
št. 001717861. gnz-196971
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Plohl Boštjan, Pameče 186/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000904462.
gno-196857
Plut Jean Frederic, Stanežiče 10,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001215233. gne-197142
Podlipnik Anja, Delavska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001632822.
gnk-196761
Podlipnik David, Delavska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001428750.
gnm-196759
Podlipnik Mark, Delavska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001141840.
gnj-196762
Podlipnik Maša, Delavska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000326077.
gnl-196760
Polajžer Ivan, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001910204.
gnk-197011
Popit Ivanka, Drenov grič 6, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
0010494432.
gnb-197270
Potočnik Primož, Goriška ulica 19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001004984.
gng-196540
Poznič Jure, Na bregu 9, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000832978.
gnq-196455
Preinsperger Elizabeta, Žitkovci 29,
Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 000162566. gno-197257
Preskar Jurij, Drska 25/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001100181.
gne-196867
Pridigar Peter, Pliberškova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001795074.
gnk-196536
Prijol Jasna, Lahonci 46, Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001668293.
gns-196528
Prosenjak Lana, Gradac 114, Gradac,
osebno
izkaznico,
št.
001823105.
gne-196642
Pucko Etienne, Čentiba, Glavna ulica 47,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001898142. gnd-196618
Pukšič Slavica, Spuhlja 81, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000960013. gnr-197079
Rajšp Ivan, Apače 290, Apače, osebno
izkaznico, št. 000922401. gnp-196631
Rantaša Ana, Trebinjska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001781546.
gnp-196556
Rat Dušan, Frankolovska ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001152942.
gnw-196999
Rebernak Franc, Partizanska ulica 31,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000087593. gnm-196784
Rebernik
Aleksandra,
Zagrebška
cesta 82, Maribor, osebno izkaznico, št.
000342424. gnq-196530
Rezec Stanislav, Cesta v Debro 30,
Laško, osebno izkaznico, št. 001158301.
gnk-197061
Ribič Ivanka, Obrežje 28, Radeče, osebno
izkaznico, št. 001400044. gnj-197062
Rus Dušan, Vidošiči 17, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000599513. gnv-197050
Rus Marija, Mestni trg 31, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000499065.
gnl-196985
Rus Matej, Mestni trg 31, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001064745.
gnj-196987
Rus Mojca, Mestni trg 31, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001068523.
gnk-196986
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Seraﬁmović Andrej, Pot Sv. Antona 49,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000043983.
gnk-196461
Seraﬁmović Marko, Pot Sv. Antona 49,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001368901.
gnj-196462
Seražin Andrej, Dobriša vas 69/a,
Petrovci, osebno izkaznico, št. 000054882.
gnx-196448
Serec Ljubislava, Hladilniška 26/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000577908.
gnm-197284
Sicherl Bogdan, Prijateljeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083948.
gnc-197144
Simonič Peter, Polenšak 6/a, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
000739406.
gnu-196626
Sladič Blaž, Blejska Dobrava 17,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001370253.
gns-197253
Slokar Luka, Goriška cesta 45,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001750078. gnf-196816
Sluga Ivo, Brestovška cesta 28, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001459685.
gnz-197246
Smej Ciril, Ulica Štefana Kovača 23,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001349563.
gnj-197262
Smrke Tina, Stara gora 11, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001581933.
gnb-196970
Sodja Jolanda, Jereka 2, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000817964.
gng-196990
Sokolov Sergej, Podljubnik 153, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000762239.
gnj-196487
Sorbara Mirko, Pivška ulica 5, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000756620.
gny-196497
Sraka Kornelija, Pot v Hrastovec 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000643141.
gnw-196549
Stanc Milan, Greenwiška cesta 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000386557.
gnu-197001
Stare Branimir Frančišek, Rodine 36,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000905618.
gnb-196645
Stare Vida, Rodine 36, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 000905644. gnz-196646
Starič Vera, Rihpovec 19, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001133254. gnw-196874
Stjepič Elvin, Njiverce, Ulica Nikole
Tesle 26, Kidričevo, osebno izkaznico, št.
000171872. gnv-196625
Stoviček KLara, Gortina 123, Muta,
osebno
izkaznico,
št.
001263352.
gnf-197266
Suhadolnik Marija, Zalarjeva cesta 26,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000887791.
gnn-196862
Svetelj Marija, Srednja vas pri Šenčurju
112, Šenčur, osebno izkaznico, št.
000631741. gny-196472
Šabanović Hazim, Podvine 34, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000464861.
gnp-196456
Šafner Jure, Ulica Moša Pijade 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001703587.
gnd-196543
Škarabot Janko, Šempas 183, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000489865.
gns-196803
Šlebir Nika, Pod Plevno 98, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001666468.
gnk-196486
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Šmigoc
Iris,
Zgornje
Partinje
53/a, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št.
001710585. gnu-196601
Šohar Avgust, Sodinci 24, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000666227. gnx-196973
Šolar Franc, Jalnova cesta 7, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001570211.
gne-196992
Šoster Silva, Belovo 25, Laško, osebno
izkaznico, št. 001027848. gnj-196787
Štefanec Davorin, Stantetova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000212144.
gnt-197002
Štrbac Jelena, Prade, Cesta 12/5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001720376. gnn-196583
Štrukelj Džino, Dragomer, V Loki 23,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000233909.
gnz-197271
Šulin Dorica, Žaga 6, Srpenica, osebno
izkaznico, št. 001472420. gnp-196606
Tacar Sebastjan, Pernetova ulica 8,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001069311.
gnb-197095
Tajnšek Aljaž, Srednje Jarše, Golčajska
ulica 5, Domžale, osebno izkaznico, št.
001344292. gnz-197096
Tavčar Andrej, Zabiče 58, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000772247.
gnw-196774
Tavzes Viktorija, Škapinova ulina 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000731627.
gnq-197005
Temlin Uroš, Grablovičeva ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000125327.
gnm-196559
Tivadar Marija, Herbesteinova 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000730046.
gnq-196555
Tomšič Tomi, Nedeljska vas 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000354073.
gnw-196974
Torej Leon, Gortanova ulica 1, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000294844.
gnf-196966
Toth Alojzija, Očeslavci 22, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000764760.
gnl-196860
Ugarković Heda, Ulica Frana Kovačiča 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001491687.
gnx-196673
Ugrin Marko, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001591499. gnv-197075
Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001626673.
gnc-196569
Urabnčič Pevc Andrejka, Ulica Herman
Potočnika 23, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001908401. gne-196567
Urbanc Janko, Kosmačeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001722550.
gnb-197145
Urbič Darja, Smoletova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 00089276.
gnt-196602
Uršnik Saša, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001719186.
gnc-196994
Vertnik Prodan Tanja, Liptovska ulica
28, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001751097. gnx-196648
Vidmar Slavko, Sadinja vas pri Dvoru
33, Dvor, osebno izkaznico, št. 001544544.
gnd-196668
Viher Eva, Krčevinska ulica 38, Maribor, osebno izkaznico, št. 001737792. gnn-196733
Vimpolšek Ana Marija, Bukošek 34/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001605935.
gnd-196918

Visočnik Aleksander, Razvanje, Pot na
Rute 31, Maribor, osebno izkaznico, št.
000486337. gns-197003
Viti Monica, Stična 1/c, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000893111. gnu-196551
Vodopivec Jan, Lokev 11, Divača, osebno
izkaznico, št. 001819736. gni-197063
Vogrin Bojan, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000751803.
gnx-197148
Vogrinec Klemen, Zidanškova ulica
13, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
000910619. gny-197072
Vozel Uroš, Brilejeva ulica 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000992000.
gnz-196871
Vrhovnik Bernard, Pintarjeva cesta 46,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001258450. gnb-196820
Vuković Aleksander, Hrvatini 214/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001834257. gno-196957
Xhafa Drita, Borova ulica 12, Celje, osebno izkaznico, št. 001858908. gno-197007
Zabreščak Klemen, Jevšček 17,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001311583.
gnp-197056
Zadravec Kristjan, Sevranska ulica 12,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001829500.
gnf-196616
Zajc Maja, Ulica pod gozdom 34,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001474093.
gnr-197104
Zajc Mateja, Kozlovičeva ulica 27,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001681037. gnr-196954
Zakrajšek Dragica, Podkogelj 7, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001554081.
gnz-196671
Zalokar Igor, Delavska ulica 20,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 001732829.
gnc-196644
Zatler Romana, Zeče 21, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000411605.
gny-196647
Zavec
Andrej,
Renkovci
114/a,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 000948861.
gnk-197261
Zavec Edvard, Zgornji Leskovec
9/a, Zgornji Leskovec, osebno izkaznico,
št. 000120143. gnx-196623
Zorčec Anna, Forme 24, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001267038.
gnw-197249
Zorn Špela, Cesta na Brdo 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001675964.
gnh-196564
Zrinji Stanko, Kolenov graben 4,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000406580.
gnd-197243
Zuber Milan, Zaloška cesta 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001760050.
gnz-197121
Žderić Matjaž, Ulica Veno Pilon 8,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000011393. gnl-196960
Žerjav Hubert, Kurirčkova ulica 47,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000298293. gnp-196531
Žerovc Frančiška, Štrukljeva cesta 7,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000110938.
gnb-196470
Žeželj Ivana, Gradišnikova ulica 18,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001409935.
gns-196861
Žitnik Boštjan, Vojsko 4, Vodice, osebno
izkaznico, št. 002028811. gnb-196670
Živko Goran, Cesta Proletarskih brigad 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001698735.
gnj-196537
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Žniderič Tamara, Kopitarjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001773674.
gnv-197000
Žorž Cvetko, Bernetičeva ulica 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000645419. gns-196953

Vozniška dovoljenja
Adamlje
Stanislava,
Sobrače
7,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1783149, izdala UE Litija.
gnd-196493
Andrijašič Danilo, Dobrava 24/d, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1645, izdala UE Izola. gny-196922
Antalašič Ana, Panonska ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1974887, reg. št. 118520,
izdala UE Maribor. gnq-196880
Antonac Klavdij, Parecag 140, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BCEGh, št. SI 59028, reg. št.
10072, izdala UE Piran. gnf-196491
Apatič Tadej, Pot ob Črncu 3/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S 1477031, reg. št.
40161. gnu-196826
Aračič Ivica, Gorica pri Šmartnem 22,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1686057. gnl-196735
Armič Janez, Selšček 31, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1668322, izdala UE Cerknica. gne-196717
Avguštin Tjaša, Ločka cesta 14/d,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9080, izdala UE Črnomelj. gnr-196879
Babnik Janez, Maurerjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 891693, reg. št. 71157, izdala UE
Ljubljana. gnd-197043
Bačnar Iztok, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1906277, reg. št. 9515, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnr-196829
Bajrić Sabina, Trdinova 22, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1678833, reg. št. 43881, izdala
UE Novo mesto. gni-196513
Bajt Dimitrij, Bratuževa ulica 18,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABC, št. S 2009905, reg. št. 28589,
izdala UE Nova Gorica. gnf-196516
Benko Suzana, Panonska 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915607, reg. št. 103501, izdala UE Maribor.
gnh-197214
Berc Jožef, Želeška cesta 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1999117, reg. št. 15255. gnk-196936
Birk Patricija, Srednje Jarše 75, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2148047, reg. št. 39815, izdala UE
Domžale. gnj-196837
Birk Stanko, Sadinja vas 93, LjubljanaDobrunje, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BFGH, št. S 2081587, reg. št.
92983, izdala UE Ljubljana. gng-196465
Blatnik Jožica, Gabrovka pri Zagradcu 1,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S980907, reg. št. 17268, izdala UE
Grosuplje. gnh-197189
Bohinc Lara, Pod brezami 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 611298,
reg. št. 174554, izdala UE Ljubljana.
gny-196897
Božič Dušan, Gradišče pri Vipavi 33,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 1785383, reg. št. 5765, izdala UE
Ajdovščina. gnz-196896
Brecelj Boštjan, Kamnikarjeva ulica
9, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BCGH, št. S 1964571, reg. št.
249257, izdala UE Ljubljana. gnr-196704
Breganski Roman, Gotska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1944863, reg. št. 140904,
izdala UE Ljubljana. gns-196753
Brezlan Robert, Otemna 15, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1257053, izdala UE Žalec. gnq-196730
Brinovec Irena, Gomilsko 18, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1903539, reg. št. 18593, izdala UE Žalec.
gnp-196881
Brkan Nataša, Sostrska ulica 7/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1987084, reg. št. 60338,
izdala UE Ljubljana. gng-196715
Brlek Boris, Arbajterjeva ulica 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1531186, izdala UE Ptuj. gnt-196927
Brodarič Slavica, Griblje 78, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5575,
izdala UE Črnomelj. gnw-197099
Bržan Boštjan, Pahorjeva 26, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 57224, reg. št. 43612. gno-197207
Celan Borut, Mlinska ulica 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278676, reg. št. 105046, izdala UE Maribor.
gnq-196605
Curšnik Saša, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1531988, izdala UE Ravne na
Koroškem. gny-196822
Čančer Roman, Svečina 1/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCDEFGH, št. S 1784563, reg. št.
14191, izdala UE Pesnica. gnw-196624
Čančer Roman, Svečina 1/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
VI 1608, reg. št. 106 – inštruktorsko, izdala
UE Maribor. gnf-196641
Čerček Gregor, Ulica OF 3, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245129, reg. št. 33117, izdala UE Domžale.
gnk-196911
Čivre Silvija, Čentiba, Glavna ulica 47,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, reg. št. 13325, izdala
UE Lendava. gnp-196856
Čurin Franc, Koroška cesta 74, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909949, reg. št. 68575, izdala UE Maribor.
gnn-197083
Demšar Irena, Obrežna steza 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2093957, reg. št. 3697,
izdala UE Ljubljana. gnq-197280
Dimitrov Desanka, Vinarska cesta 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 2056069, izdala UE
Ajdovščina. gnr-196904
Dodič Vasja, Izletniška 21, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 46985, reg. št. 30243. gns-196928
Dolenc Tadej, Partizanska cesta 12, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2184380,
reg. št. 13373, izdala UE Idrija. gnv-197250
Dolinar Jure, Podreber 18, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2146782, reg. št. 242744,
izdala UE Ljubljana. gnx-196848
Dolinšek Jože, Streliška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1709266, reg. št. 102571, izdala UE
Ljubljana. gnm-196909
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Dominik Žele, Strmca 25, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1585589, reg. št. 13356, izdala UE Postojna.
gnw-196924
Dragan Frančiška, Cesta brigad 47,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10649, izdala UE Novo mesto.
gnv-196775
Dragojević Uroš, Bokalova 13, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2039765, izdala UE Jesenice. gng-196940
Dugančić Radojka, Gazice 29, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16867, izdala UE Brežice. gns-196732
Duh Franc, Stogovci 56, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 108, izdala
UE Gornja Radgona. gnz-196521
Dular Leopold, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645643, reg. št. 57372, izdala UE
Ljubljana. gnj-197162
Džombić Miralem, Okrogarjeva kolonija
18, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1272167, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnv-196600
Emeršič Milan, Lucija, Liminjan 17,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A le do 50km/h BFGH, št. SI 55673, reg.
št. 907, izdala UE Piran. gnv-196825
Felić Edita, Tovarniška pot 5, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
959443, reg. št. 12749, izdala UE Postojna.
gnm-196484
Gaspeti Jožica, Senožeti 45/b, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1994863, reg. št.
180326, izdala UE Ljubljana. gnw-196599
Glišović Vančoli, Prušnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1026229, reg. št. 206049, izdala UE
Ljubljana. gni-196813
Gomivnik Diana, Sp. Selnica 84, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000952778, reg. št. 7103, izdala UE
Ruše. m-1024
Gorenc Anja, Cesta bratov Milavcev 41,
Brežice, vozniško dovoljenje, reg. št. 18709.
gnx-196598
Gračanič Maša, Gregorčičeva 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1569753, reg. št. 121491, izdala UE
Maribor. gny-197097
Grenkuš Mirko, Prešernova 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
S 278544, reg. št. 3193, izdala UE Nova
Gorica. gnp-196506
Grujić Aleksandra, Pivška ulica 6,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1684668, reg. št. 15315,
izdala UE Postojna. gnz-197171
Habič Simon, Novo naselje 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1776006, reg. št. 259120, izdala UE
Ljubljana. gnd-196743
Hočevar Boris, Volaričeva 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12610, izdala UE Sežana. gnx-196698
Hodžić Hasib, Zaloška cesta 78a,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEGH, št. S17085691, reg. št. 150640,
izdala UE Ljubljana. gnb-197320
Hrastnik Dušan, Razdelj 8, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
43732. gno-196682
Hribar Marta, Ulica Sallaumines 5,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6218. gnv-196700
Hrvatin Franko, Veluščkova 8, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6199, izdala UE Izola. gnb-196499
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Hrvatin Peter, Hrpelje, Slavniška cesta 8,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15954, izdala UE Sežana. gnj-196937
Irman Blaž, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1190771,
reg. št. 219330, izdala UE Ljubljana.
gnz-197296
Jamnik Klaudio, Zgornje Pirniče 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 2115308, reg. št. 271123,
izdala UE Ljubljana. gnt-196677
Jankovič Tomaž, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1791551, reg. št. 70511, izdala UE
Ljubljana. gnb-196845
Japelj Primož, Na Gulč 3, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A le do
125ccm in 11kW BGH, št. S 2140517, reg. št.
269232, izdala UE Ljubljana. gnf-197041
Jerkovič Božidar, Hrvatini 10/a, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 58365, reg. št. 14360, izdala
UE Koper. gng-196865
Jeršin Alenka, Videm 58A, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1483294, reg. št. 22971, izdala UE
Grosuplje. gns-197278
Jeza Gregor, Koroška cesta 118,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. A
26019148X1, izdan v Nemčiji. gnd-197218
Jovanovič Ivan, Ulica Prekomorskih
brigad 8, Postojna, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1500411, reg. št. 15713.
gnb-196920
Judež Andrej, Glavarjeva 8, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2071718, izdala UE Trebnje. gnj-197112
Jurkovšek Katja, Zagrad 70, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1630485, reg. št. 45244, izdala UE Celje.
gni-196913
Kamenik Klavdija, Legen 23, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 12874. gnk-196511
Kapun Boštjan, Vrhpolje 27, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18859,
izdala UE Sežana. gnz-196546
Kastelic Iztok, Kropova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1965975, reg. št. 52552, izdala
UE Ljubljana. gno-196757
Kavs Lea, Čezsoča 106, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 1554633, izdala UE Tolmin.
gno-196482
Kavs Vasja, Loke 32/b, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1226255,
izdala UE Nova Gorica. gnm-196934
Keršnik Blaž, Prešernova 39, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2037489, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl-197235
Kete-Kos Andrejka, Gaberje 7, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2054834, reg. št. 11391, izdala
UE Ajdovščina. gnh-196589
Klemenc Dejan, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 9741, izdala UE
Radlje. gnn-197108
Kočar Drago, Korovci 3, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. S 337827, reg. št.
05975. gnv-196500
Kodele Benjamin, Trg Pavla Rušta 1,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1426447, reg. št. 16925, izdala UE
Ajdovščina. gnt-197027
Kolar Zvonko, Apače 188, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 982438, izdala UE Ptuj.
gnc-196844
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Kolman Stanko, Gorica pri Dobjem 6,
Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 1636532, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnh-197089
Komes Zlatko, Novo naselje 15, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001808288, reg. št. 9976. m-1037
Konjić Jusuf, Velika Ligojna 12/a, Lopare,
BIH, vozniško dovoljenje, kat. BCEkCGH,
reg. št. 14847, izdala UE Vrhnika.
gnu-196851
Kopp Ines, Raičeva 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2047380, reg. št. 130855, izdala UE Maribor.
gnd-196693
Kosednar Drago, Murski Črnci 29, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. S 1661275, reg. št.
25675. gnn-196483
Kosmač Ljubomir, Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2120529, reg. št. 24187. gnt-196777
Kozina Bogdan, Kidričeva cesta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEDGH, št. S
360528, reg. št. 7895, izdala UE Kranj.
gns-196978
Krajnc Jadranka, Smetanova ulica 46,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 915281, reg. št. 78771, izdala UE Maribor.
gno-197107
Kranjc Knavs Nataša, Golčajska 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 41045, izdala UE Domžale.
gnn-196933
Krenkar Ludvik, Janževski vrh 6/a, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 867, izdala UE Radlje. gng-197090
Krevs Matej, Ravne 17, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1660174, reg. št. 11098, izdala UE Tržič.
gno-197182
Krmac Nives, Marezige 22, Marezige,
vozniško dovoljenje, št. S1858368, reg. št.
14517. gni-197213
Kuplenk Tomaž, Bevkova cesta 5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1772943, reg. št. 28730,
izdala UE Grosuplje. gnh-197064
Laba Roman, Ponoviška cesta 11a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S2175398, izdala UE Litija. gne-197242
Lapajne Milan, Prijateljeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1996642, reg. št. 151694,
izdala UE Ljubljana. gnq-197205
Leskovšek Andrini Tatjana, Ulica bratov
Vošnjakov 12, Celje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2197552, reg. št. 40696.
gnq-197105
Leskovšek Franc, Brezje 16, Dobje pri
Planini, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 30067, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-197229
Likozar Katarina, Pševska cesta 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S809109, reg. št. 32588, izdala UE Kranj.
gnk-197211
Lipec Vera, Vodovodna ulica 5, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
105803. gnr-196729
Lomovšek Anica, Buč 31, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 621990, reg. št. 10961, izdala UE Kamnik.
gnn-196883
Lovec Zvezda, Vena Pilona 18, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 28820, reg. št. 28074. gnf-196541
Lukman Vera, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455484, reg. št. 120474, izdala UE
Ljubljana. gnc-196494

Macarol Emil, Prvačina 237, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S 278750,
reg. št. 6521, izdala UE Nova Gorica.
gnu-196926
Maglič Danijel, Polje, cesta VI 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135289, reg. št. 215022, izdala UE
Ljubljana. gni-196763
Majnik Klemen, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6705, izdala UE Logatec. gnj-197316
Maksimovič Ranko, Pernovo 36, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1831065, izdala UE Žalec. gnj-196737
Mali Aleš, Cesta talcev 8a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1175505, izdala UE Jesenice. gne-197217
Medved Marko, Oljčna pot 27/c, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 28850, reg. št. 5390. gnr-196929
Meglič Mihael, Severna ulica 29, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S 2120259, reg. št.
36015. gnr-196508
Mehić Senad, Ponova vas 48, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1718346, reg. št. 255468, izdala UE
Ljubljana. gnk-196836
Mihelič Dušan, Gerbičeva ulica 50/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1797836, reg. št. 113618,
izdala UE Ljubljana. gnq-196755
Miklošič Marjan, Poljska cesta 22, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1625112, reg. št. 78167, izdala UE Maribor.
gnj-197012
Mikuletič Jože, Velika Bukovica 34, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1426371, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-196488
Mlinar Janez, Pot k studencu 12, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
2283, izdala UE Vrhnika. gny-196447
Mom Alenka, Ješenca 15, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. A le do 50km/h BGH, št. S
2047282, reg. št. 77838, izdala UE Maribor.
gns-197078
Moneta Anton, Rodica, Perkova ulica
27, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 780983, reg. št. 11510,
izdala UE Domžale. gnw-196799
Mujačević Hasan, Foitova 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1814986, reg. št. 22814, izdala
UE Velenje. gnc-196744
Mulej Stane, Potoki 6/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
605003, izdala UE Jesenice. gnx-196823
Muzar Milan, Plankarjeva ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 377668,
reg. št. 20227. gns-196628
Nemec Blaž, Bilje 146/b, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1483682, reg. št. 46321, izdala UE Nova
Gorica. gnv-196504
Novak Sabina, Drenov grič 39, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
mBGH, reg. št. 18321, izdala UE Vrhnika.
gnw-197324
Novinšek Jurij, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1718820, reg. št. 45542, izdala UE
Ljubljana. gnz-197046
Oman Rudi, Malovaška ulica 35,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1920753, reg. št. 37377,
izdala UE Ljubljana. gnz-196721
Omerović Enver, Koželjeva ulica 87a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1916327, reg. št. 187708, izdala UE
Ljubljana. gnb-197120
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Pavčnik Matej, Trg Franca Kozarja 16/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4038, izdala UE Hrastnik. gnl-196785
Pečnik Jernej, Ljubljanska cesta 32,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1448904, reg. št. 27579,
izdala UE Radovljica. gno-196907
Perkovič Hudovernik Mateja, Bernetičeva
10, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215917, reg. št. 191021.
gnw-196699
Pigac Jasna, Dolenjska cesta 234,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285488, reg. št. 226853, izdala UE
Ljubljana. gno-196882
Pintar Demšar Bernarda, Poljanska cesta
110, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 379761, reg. št. 13053, izdala
UE Škofja Loka. gno-196932
Plazovnik Drago, Pod graščino 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 16433. gnu-196701
Plesničar Aleš, Hrušica 211, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1412603,
izdala UE Jesenice. gnc-197219
Pletikos Klavdij, Pahorjeva ulica 28,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SI 56713, reg. št. 17122,
izdala UE Koper. gnf-196766
Plut Jean Frederic, Stanežiče 10,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
A le do 50km/h BGH, št. S 2084916, reg. št.
131868, izdala UE Ljubljana. gnt-196652
Potočki Nataša, Izletniška ulica 1,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16844, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gny-196622
Radojković Namir, Čentur 26, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
7554520, reg. št. 47569. gnp-196931
Rajh Egon, Ptujska 6/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
132116, reg. št. 746o. gng-196519
Rat Dušan, Frankolovska ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1740017, reg. št. 60573,
izdala UE Maribor. gnu-196876
Reja Robert, Gažon 15/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. S 2121467, reg. št.
39386. gnr-196554
Rejc Adriana, Polanškova ulica8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106823, reg. št. 172378. gnt-197302
Riemer Klementina, Dobrava 70,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1722871. gne-197092
Rižnar Primož, Rotman 14, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h FGH,
št. S 2063343, izdala UE Ptuj. gnr-196779
Roksandić Tatjana, Zrinjskega cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1996368, reg. št. 162536, izdala UE
Ljubljana. gnl-196485
Satler Matija, Stavešinci 9, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11173, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-196939
Sebanc Peter, Brodarska ulica 16,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061427. gnv-196750
Seraﬁmović Andrej, Pot Sv. Antona 49,
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 001090299.
gnm-196684
Seražin Andrej, Dobriša vas 69/a,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1441103, izdala UE Žalec. gnb-196745
Setki
Sulejmani,
Vilharjeva
5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, reg. št. 9699, izdala UE
Postojna. gny-196697

Sever Klemen, Glavna cesta 54, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1656374, reg. št. 13032, izdala UE Trebnje.
gnw-197274
Sicherl Bogdan, Prijateljeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1009979, reg. št. 7976, izdala UE
Ljubljana. gnh-196839
Sodja Jolanda, Jereka 2, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1790145, reg. št. 18006. gnt-196702
Sok Andrej, Placerovci 22, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
2200851, izdala UE Ptuj. gnp-196481
Sotler Žiga, Novi dom 50, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13308, izdala UE Trbovlje. gnb-196570
Stanec Janez, Pesnica 19, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001930839, reg. št. 14615, izdala UE
Pesnica. m-1023
Stjepič Elvin, Ulica Nikola Tesla 26,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1349230, izdala UE Ptuj. gni-196938
Stubičar Primož, Dvor pri Polhovem
Gradcu 38, Dobrova, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1298929, reg. št. 209795,
izdala UE Ljubljana. gnv-196925
Suhadolnik Marija, Zalarjeva 26, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7469, izdala UE Vrhnika. gnb-197195
Šabamović Hazim, Podvine 34, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BFGH, št. S 1860658, izdala UE
Zagorje ob Savi. gny-196597
Šercer Joško, Livold 3, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCDEGH, št. S
2070140, reg. št. 11310, izdala UE Kočevje.
gng-197240
Šibarević Aleksander, Seidlova cesta
20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 38463, izdala UE Novo mesto.
gnj-197312
Šmid Gorazd, Zlatoličje 12/k, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238950, reg. št. 69934, izdala UE Maribor.
gne-196492
Šoster Silva, Belovo 25, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 399063.
gnn-196608
Štok Albert, Krožna 38, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 1676137, reg. št. 3857-3. duplikat.
gnc-196719
Tanko Matjaž, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1796746, reg. št. 174182, izdala UE
Ljubljana. gnv-197275
Toplak Tadej, Langusova ulica 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1635522, izdala UE Ptuj. gns-196703
Tratnik Rudolf, Florjan 238, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1735152, reg. št. 32468, izdala UE Velenje.
gny-196872
Verbič Žiga, Podboršt 2, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1953448, reg. št. 22514,
izdala UE Grosuplje. gnb-197045
Veseli Denis, Prešernova 17, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BCGH, št. S 2157926, reg. št. 13901, izdala
UE Ljutomer. gnf-196520
Vipavc Daniel, Pernovo 14/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330082, izdala UE Žalec. gnl-197085
Visočnik Aleksander, Pot na Rute 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 875435, reg. št. 105090, izdala UE
Maribor. gnp-197081
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Voglar Stanislav, Poropatova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1997380, reg. št. 2981, izdala UE
Lenart. gnq-197309
Vozlič David, Ulica Vinka Megle 2,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1538390, reg. št. 12946, izdala UE
Ljutomer. gni-196517
Vugrinski Miran, Regentova ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BCGH, št. S 2176931, reg. št.
104302, izdala UE Maribor. gnp-196731
Zajc Peter, Črtomirova ulica 21/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1759458, reg. št. 163990,
izdala UE Ljubljana. gnm-197109
Zakrajšek Dragica, Podkogelj 7, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2029731, reg. št. 82542, izdala UE
Ljubljana. gnb-196895
Zatinja Klemen, Belokriške 50, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 65309, reg. št. 14813, izdala UE Piran.
gnt-196827
Zorč Klaudio, Škocjan 34/h, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. SI 54058, reg. št. 22799.
gng-196490
Zupančič Dolorez, Žiče 88b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1413591, reg. št. 14546, izdala UE
Slovenske Konjice. gne-197321
Žagar Borut, Gasparijeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1594142, reg. št. 164495, izdala UE
Ljubljana. gnf-196916
Žderič Matjaž, Vena Pilona 8, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 34682, reg. št. 28978. gnq-196930
Žefran Nada, Slavka Gruma 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40413. gnw-196824
Železnikar Klemen, Bognarjeva pot 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1611020, reg. št. 249766, izdala UE
Ljubljana. gnl-196910
Žeželj
Ivana,
Gradišnikova
18,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 7469, izdala UE
Vrhnika. gnd-196593
Žibret Barbara, Novosadska 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1682271, reg. št. 26011,
izdala UE Velenje. gnj-197237
Živec Miran, Borštnikova 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1875140, reg. št. 127310, izdala UE
Maribor. gnh-197239
Žižek Štefan, Trata 46, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S00277809, reg. št. 3214. m-1020
Žlabornik Danijel, Godič 65/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
676862, izdala UE Kamnik. gnz-196596
Žohar Čretnik Tjaša, Cvetlična 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225405, reg. št. 44415. gnf-197241
Žust Grega, Dobračevska ulica 34, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 28973,
izdala UE Škofja Loka. gnx-197323

Zavarovalne police
Balkovec Jožef, Zilje 18, Vinica,
zavarovalno polico, št. 1043198, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-197231
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Bratun Silva, Cilenškova ulica 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 268332,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-196764
Dovč Janez, Groharjeva ulica 20,
Kamnica, zavarovalno polico, št. 313068,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-196657
Ganga d.o.o., Perovo 12/a, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 3387624, izdala
zavarovalnica Maribor. gnv-197125
Gričar Silvo, Cesta oktobrskih žrtev 7,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. 260281,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-197228
Kersnik Marija, Grajzerjeva ulica 4,
Medvode, zavarovalno polico, št. AO
00101753421. gnc-196769
Klopčič Roman, Sc. Andrej 10, Moravče,
zavarovalno polico, št. 0327716, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-196811
Kobe Metka, Topniška ulica 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 267616, izdala
zavarovalnica Tilia. gni-197313
Kukavica Zdravko, Vimre 27, Mirna
Peč, zavarovalno polico, št. 238954, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnu-196951
Kuzma Branko, Brdarci 1, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 263277, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-197227
Magajna Norčič Mateja, Ulica Olge
Mohorjeve 13, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 40-282987, izdala zavarovalnica
Tilia. gnn-196912
Okrogar Rok, Igriška ulica 32,
Radomlje, zavarovalno polico, št. 828648,
izdala zavarovalnica SLOVENICA d.d.
gnh-196689
Pevec Diana, Topniška ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1027114,
izdala zavarovalnica TILIA d.d. Novo mesto.
gnc-196819
Pintar Drago, Kidričeva cesta 6, Kranj,
zavarovalno polico, št. 316842, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-197209
Plaznik Andrej, Seidlova 62, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 274410, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnl-196460
Rubin Ružica, Bizeljska cesta 2,
Bizeljsko, zavarovalno polico, št. 266401.
gnf-197016
Senekovič Janja, Dolge njive 2/b,
Voličina, zavarovalno polico, št. 754094,
241523, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1028
Zoﬁč Jože, Ulica stare pravde 2,
Brežice, zavarovalno polico, št. 265867.
gnk-197236
Žunkovič Sonja, Vukovje 43, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
A0 00101777375, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. m-1031

Spričevala
Andoljšek Janja, Gunceljska cesta
52/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Boris Kidrič
Ljubljana, izdano leta 1982, izdano na ime
Salamon Jana. gnv-197175
Arh Anton, Krožna ulica 6, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1992. m-1026
Arslanović Benjamin, Bevkova 9, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celjesmer natakar, izdano leta 1996. m-1036
Autunovič Dragan, Cesta 20. julija
13, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole. gng-196615

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Avdić Adis, Brodarska ulica 16, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnc-197194
Bajec Ivo, Britof 193, Kranj, spričevalo
4. letnika Tehniške, pomorske strojne in
elektro šole v Piranu, izdano leta 1980.
gnf-196566
Belkisa Pađen, Pomjan 26, Šmarje,
spričevalo 1. letnik Srednje kovinarske in
prometne šole Koper – smer frizer, izdano
leta 1998. gng-196965
Benčina Katja, Kržičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2003. gnv-196800
Bračun Franc, Na dvorcu 1, Brestanica,
spričevalo 2. letnik Srednje šole Krško,
izdano leta 1963. gnj-196941
Bruser Vladimir, Trg svobode 4, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar,
izdano leta 2003. gnp-196831
Bukovič Monika, Gradišče 33/d, Vipava,
spričevalo 1. letnik šolskega centra Veno
Pilon
Ajdovščina-program
gimnazija.
gnl-196685
Butolen
Ana,
Baznikova
ulica
33, Ljubljana, spričevalo 1.,2. letnik
Gimnazije Moste, izdano leta 2000,2001.
gnm-196734
Cerjak Jernej, Mrzla Planina 32,
Zabukovje, diplomo ter 1.,2.,3. letnik Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev
Ljubljana. gnb-196695
Colnerič Nevenka, Zgornje Sečovo
3/a, Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
Gradbene tehniške šole Ljubljana –
geodetski oddelek, izdano leta 1982, izdano
na ime Škrabl Nevenka. gnk-196686
Čede Urška, Sončna ulica 38, Šempeter
v Savinjski dolini, maturitetno spričevalo
I. gimnazije v Celju, izdano leta 1999.
gnt-196752
Čehovin Slavica, Gotovlje 106f, Žalec,
diplomo Visoke ekonomskeo komercialne
šole Maribor, smer poslovne ﬁnance, izdano
leta 1987. gnc-197248
Češnovar Janko, Kompolje 52, VidemDobrepolje, spričevalo 3., 4. letnik Gimnazija
pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta
1979,1980. gnu-196651
Čofer Alenka, Cesta talcev 8/b, Jesenice,
spričevalo 4. letnik Ekonomske gimnazije in
srednje šole Radovljica, izdano leta 2005.
gnh-196814
Čorda Mirko, Pavlovac 115, 51000 Banja
Luka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole, št. 27168 v Ljubljani, izdano
leta 1985. gnr-196833
Črne-Jerič Irena, Lovska ulica 3,
Ljubljana, indeks, Srednja šola za trgovsko
dejavnost. gnd-196943
Dereani Barbara, Golo 79, Ig, spričevalo
1. letnik Srednja trgovska šola – aranžerska
smer, izdano leta 2002. gnl-197110
Dernovšek
Nina,
Jarška
cesta
22, Ljubljana, indeks, št. 93541498,
izdala Gradbena fakulteta v Mariboru.
gny-196847
Dežan Natalija, Tovsto 6, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
frizerska, tekstilna in prometna šola Celje
– smer šivilja-krojač, izdano leta 1996.
gnz-196796
Drilon Hasanaj, Zlato Polje 3/a, Kranj,
spričevalo 1. letnik Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2002. gnu-196801
Eržen Jožef, Kresniške Poljane 15,
Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbena tehnična šola, izdano leta 1978.
gnk-196886

Fekonja Simonida, Marčičeva ulica
12 c, Maribor, indeks, št. 13030140019,
Višje strokovne kmetijske šole v Šentjurju.
m-1032
Ferjan Miša, Linhartov trg 25/a,
Radovljica, spričevalo 3. letnik Srednje šole
za farmacijo kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2004. gnq-196905
Flajs Jože, Prešernova 14, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnična
srednje šole Krško, izdano leta 1967.
gni-197238
Forjan Matjaž, Vrhovci, Cesta XII/14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnq-196830
Fortuna Martina, Gažon 44, Šmarje,
spričevalo 2. letnik, SEPŠ Koper, izdano
leta 2002. gnn-196683
Friškovec Iršič Gašper, Reboljeva ulica
5, Ljubljana, indeks, št. 20201540, Pravna
fakulteta leto izdaje 2001. gnf-197149
Gaber Danilo, Pod gradom 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1980.
gnx-196952
Gaber Danilo, Pod gradom 7, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazija Ravne na Koroškem, izdano leta
1980. gnq-196955
Golob Ante, Hruševo 134, Dobrova,
indeks, št. 20030109, Pravna fakulteta leto
izdaje 2003. gnw-196849
Goričan Matjaž, Preserska ulica
6, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ivana Cankarja, izdano leta 1983
in 1984. gny-197297
Gorišek Petra, Prušnikova 42, Maribor,
indeks, št. 61186758, Pedagoške fakultete
v Mariboru. m-1021
Grabrijan Katarina, Perudina 19,
Vinica, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole
Grm v Novem mestu, izdano leta 2004.
gnn-197283
Grajš Marjan, Trg 25. maja 57a,
Sodražica, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra za blagovni promet v Ljubljani, izdano
leta 1983. gnh-197039
Grilc Jure, Cesta v Kresnice 50,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazija
Ledina, izdano leta 1997. gnd-196722
Grošelj Anton, Sp. Brezovo 17, Višnja
Gora, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4.letnika Gimnazije Josipa Jurčiča Stična,
izdano leta 1975 in 1976. gnz-196921
Hadžet Andrej, Ključarovci 63, Križevci
pri Ljutomeru, indeks, št. 12110190077,
Šolski center velenje, Viška strokovna šola.
gni-197263
Hadžić Mersiha, Čanžekova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnh-197014
Harnik Polona, Belokranjska 20, Maribor,
indeks, št. 11100095822, Višja strokovna
šola Dob. m-1006
Hlebič Štefan, Trpinova 21, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Teh. kemijske
šole Ruše, izdano leta 1980. m-1013
Hodžić
Elvisa,
Preglov
trg
6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja trgovska šola, izdano leta 2000.
gnb-197020
Horvat Jure, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnik, Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2005. gnz-197021
Horvat Marko, Rogaška cesta 13,
Ptuj, indeks, št. 23040509, Fakulteta za
strojništvo leto izdaje 2004. gnf-196741

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Horžen Rok, Breg 60, Ribnica, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje elektro šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnn-196983
Hribar Veronika, Aškrčeva 1, Celje,
maturitetno spričevalo Tekstilna tehniška
šola Kranj- tkalska smer, izdano leta 1978.
gno-196832
Hrženjak Jasna, Janševa 20, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Gimnazihe Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1998,
izdano na ime Jakoš Jasna. gni-196838
Hudolin Sara, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, spričevalo 2. letnik Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2002. gny-196947
Hudolin Sara, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnik Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2001. gnx-196948
Ivančič Jadran, Kolomban 43/b, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 1.,2.,3. letnik
Srednje kovinarske šole Koper, izdano leta
1977,1978,1979. gng-196690
Jagodic Tatjana, Ulica Janeza Mežana
8, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje tekstilne in obutvene šole v
Kranju, izdano leta 1991 in 1992, izdano na
ime Dolenec Tatjana. gni-197013
Jankovič Bubola Darka, Stjenkova 6,
Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje naravoslovno matematične šole v
Postojni, izdano leta 1991, izdano na ime
Jankovič Darka. gnu-196751
Jelaš Gordana, Zadrečka cesta 13,
Nazarje, spričevalo 1. letnik, Šolski center
Velenje. gnk-196736
Jerala Breda, Retnje 49, Križe, spričevalo
1. letnik Srednje gostinske in turistične šole
Radovljica-smer turistični tehnik, izdano na
ime Jerala Maja. gnf-196466
Jorgačevski Manica, Šišenska cesta
36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
gnn-197208
Jugovec Anton, Medribnik 30, Cirkulane,
spričevalo I. letnika Srednje šole Ptuj – smer
avto serviser, izdano leta 2005. m-1007
Jurenec Tamara, Polzela 186, Polzela,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2005. gnx-197223
Kajba Patricija, Golobinjek ob Sotli
16/a, Podčetrtek, spričevalo 3. letnika Šolski
center Rogaška Sklatina, izdano leta 2003.
gnq-196680
Kastner Nejc, Cesta bratov Milavcev
43, Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2000. gnl-196635
Kavčič Sabina, Tbilisijska ulica 24,
Ljubljana, izkaz o uspehu in vedenju OŠ
Vič v Ljubljani. gnl-197310
Kerman Domen, Beblerjev trg 1,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2004. gny-197272
Klopčič Timotej, Gabrščkova ulica 61,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnt-196977
Kočiš Denis, G. Petrovci 33, Petrovci,
spričevalo o končani OŠ G. Petrovci, izdano
leta 2000. gno-197232
Kokalj Miha, Blejska Dobrava 30, Blejska
Dobrava, spričevalo 1.,2.,3. letnik Poslovne
šole-smer poslovni tajnik. gno-196707
Konkolič Lidija, Tomšičeva 23, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc.
gnm-196834
Kos Mihael, Dobrna 35, Dobrna,
spričevalo Srednje zdravstvene šole Celje,
izdano leta 2003. gnm-196709
Košič David, Vojkova 6, Postojna,
spričevalo 3. letnik Srednja gradbena

geodetska in ekonomska šola, izdano leta
2004. gnr-197029
Košir Vida, Cesta na Klanec 61, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednja trgovska
šola Kranj, izdano leta 1997, izdano na ime
Ahčin Vida. gnn-196758
Kovač Marko, Novi Log 7, Hrastnik,
spričevalo 1., 2. letnik Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo – smer kuhar,
izdano leta 1992,1994. gnc-196969
Kozinc Tereza, Kneza Koclja ulica 21,
Ljubljana, indeks, št. 18040284, Filozofska
fakulteta leto izdaje 2004. gnw-196749
Kozlevčar Monika, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1982, izdano na ime Novak
Monika. gng-197015
Krapež Tadeja, Livarska ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne jezikovne šole v Ivančni
Gorici, izdano leta 1987. gnj-197295
Krašek Konrad, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, indeks, št. 6794, izdala Fakulteta
za strojništvo v Ljubljani. gnn-197308
Krek Gašper, Poljane 37, Poljane
nad Škofjo Loko, indeks, št. 01004745,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-197186
Krek Gašper, Poljane 37, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo o poklicni maturi
in obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
Ljudske univerze Škofja Loka, izdano leta
2004. gni-197188
Križaj Miloš, Trata 50, Gorenja vas,
indeks, št. 22053580, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnv-197200
Križaj Miloš, Hotovlja 32, Poljane nad
Škofjo Loko, obvestilo o uspehu pri maturi
in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2001 in 2002. gne-197192
Krstevski Sebastian, Resljeva cesta
18, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Valfdorska šola, izdano leta 2000.
gnq-197055
Kusanović Dino, Volkmerjeva 64, Ptuj,
indeks, št. 93550397, FERI MB leto izdaje
2003. gnt-196502
Labazan Aleš, Nebčeva 102, Škoﬂjica,
spričevalo o končani OŠ Oskar Kovačič
Ljubljana, izdano leta 2000. gnt-196877
Lausegger Rok, Brezje pri Tržiču 56,
Tržič, spričevalo 1. letnik Gimnazije Iskra
Kranj. gnp-196956
Lazić Dejan, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnik Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1995.
gnf-196691
Lebreht Anja, Ženjak 22, Benedikt,
spričevalo I. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2005. m-1010
Lešnik Tadeja, Prešernova 2, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 61054389. gno-196557
Ljubojević Nika, Potrčeva cesta 33, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnh-196989
Lorenčič Damijan, Topolšica 59,
Topolšica, diplomo Centra srednjih šol
Velenje, izdana leta 1987. gnx-196923
Lučić Ljerka, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2000. gnb-196870
Lukan Janez, Nomenj 47, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 3. in 4.letnika Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1993 in
1994. gno-197282
Majer Mateja, Rošpoh 109, Kamnica,
spričevalo IV. letnika Srednje kmetijske
šole-smer vrtnarski tehnik, izdano leta 2002.
m-1004
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Malinič Matej, Marolrtova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika,
obvestilo o poklicni maturi in spričevalo
poklicne mature Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani,
izdano leta 2003 in 2004. gns-196828
Marijanovič Dejan, Čevljarska 17, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Ljudska univerza v Kopru, izdano leta 2004.
gnc-197019
Markovič Iva, Mestne njive 12, Novo
mesto, spričevalo 4. letnik SŠGT, izdano
leta 2005. gnu-196476
Mašić Đemal, Trg Franca Fakina 36,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Sredje tehniške in
poklicne šole Trbovlje. gnx-197298
Merjasec Grega, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik SVŠGL, izdano
leta 2004. gnp-196781
Mihevc Matej, Jurčkova cesta 90,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskar
Kovačič, izdano leta 1989. gns-196878
Mihoce Jože, Jarčeva 17, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠAKC
Maribor, izdano leta 1980. m-1019
Mijošek Mladen, Zgornje Negonje 8,
Rogaška Slatina, spričevalo o končani OŠ
Janina v Rogaški Slatini, izdano leta 1976.
gnw-197174
Milovanovič Mirjana, Žgečeva 8, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1985.
m-1022
Mirnik Nadja, Topole 14, Rogaška Slatina,
spričevalo 1.,2.,3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje. gnw-196853
Mituci Slaviša, Timoška bb, Negotin,
spričevalo 3. letnika, Center strokovnih šol
Ljubljana – avtomehanik, izdano leta 1984.
gnp-196739
Mozetič Tadej, Bilje 37, Renče, spričevalo
4. letnik TŠC Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnm-196809
Mozetič Tadej, Bilje 37, Renče, spričevalo
o zaključnem izpitu TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2000. gnl-196810
Nagernik Davorin, Leška 10, Mežica,
spričevalo 4. letnika Srednje strojno,
kovinarske šole Ravne na Koroškem, izdano
leta 1995. gns-197111
Nukmanović Goran, Boldraž 7, Metlika,
spričevalo 1. – 6. razreda Osnovne šole
Mirana Jarca, izdano leta 1977-1982.
gne-196942
Obreht Danijela, Streliška 72, Maribor,
spričevalo I. in III. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 1997,1999.
m-1033
Omanović Tarik, Hrušica 226, Hrušica,
spričevalo 1.,2.,3. letnik Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 2001,2002,2003.
gnz-196446
Oroz Danijela, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
spričevalo 5. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gng-196765
Ozim Matej, Koroška ulica 37, Ruše,
indeks, št. 29016530, EPF – FS Maribor.
m-1038
Ozimič Tina, Zg. Ložnica 18, Zgornja
Ložnica, spričevalo I. letnika Srednje šole –
smer ekonomski tehnik v Slovenski Bistrici,
izdano leta 2001. m-1025
Padovac Nika, Jezerska ulica 16, Žiri,
spričevalo 3. letnika Gimnazija Jurija Vege,
izdano leta 2004. gnw-196949
Pajnič Gregor, Cesta v Zgornji log 29,
Ljubljana, spričevalo 1.,2.,3. letnika Srednje
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Vegove šole, izdano leta 1996-1998.
gnt-197031
Pergar Anita, Ulica Kokrškega odreda
11a, Lesce, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Jesenice. gnw-197224
Pevec Adij, Topniška ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Eurošola,
izdano leta 2004. gni-196817
Pezdirc Rok, Cesta k Cerkvi 9, Radomlje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2005. gnd-196747
Pfajfar Mitja, Sp. Voličina 77, Voličina,
spričevalo o končani OŠ Voličina, izdano
leta 2004. m-1016
Pintarič Ivan, Zenkovci 51, Bodonci,
diplomo 465 – KEM, Srednja kemijska šola
Ruše, izdano leta 1986. gnq-196713
Plohl Anton, Stošičeva 4, Kranj, diplomo
Gostinske šole Bled, izdano leta 1982.
gnq-196705
Podgoršek Boštjan, Selo pri Vodicah 24,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani. gnu-197301
Pogladič Matej, Škale 179, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje,
izdano leta 1992. gnb-196620
Poklinek Lucija, Kurirska pot 7,
Ruše, spričevalo 1.,2. letnika Srednje
gostinske šole SG, izdano leta 1995,1996.
gnx-196773
Pregelj Adrian, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednja šola tiska in papirja; leto izdaje
2004. gng-196890
Prelesnik Milena, Hrovoča 32, Ribnica,
spričevalo 3. letnik, Center srednjih šol
– galanterijski tehnik, izdano leta 1977.
gnq-197030
Prosen Nataša, Veliki Gaber 103, Veliki
Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu
ter 3.,4. letnik STOKŠ Kranj, izdano leta
1999,2000. gng-196740
Pupaher Zlatka, Resljeva 8, Maribor,
spričevalo III. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2003. m-1015
Raj Alojz, Ulica Štefana Raja 12, Turnišče,
diplomo št. 1343, Sredja agroživilske šole
MAribor, smer kmetijske mehanizacije,
izdana leta 1988. gnu-197255
Razboršek Matjaž, Titova 70, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1987.
gnm-197234
Rebec Jan, Puntarska 1, Koper –
Capodistria, spričevalo Gimnazija Koper,
izdano leta 2005. gne-197017
Remec Liljana, Potoče 11, Dobravlje,
spričevalo o končani OŠ Dobravlje, izdano
leta 1999, izdano na ime Remec Nejc.
gny-197222
Ribič Janez, Ulica Jurija Vodovnika 5,
Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu ter 4.
letnik, Šolski center Celje-smer elektrotehnik,
izdano leta 1993. gnz-196471
Rogelj Silva, Planina 1, Kranj, indeks, št.
41042604, Fakulteta za organizacijske vede
leto izdaje 1999. gni-196788
Rudolf Rok, Ulica Metoda Mikuža8,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Ljubljana, izdano leta 2004.
gne-196842
Rus Ines, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnf-196591
Sagadin Angela, Spodnja Hajdina 18/a,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnik Ekonomske
šole v Ptuju, izdano leta 1978,1980, izdano
na ime Ambrož Angela. gnw-196474
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Selko Nataša, Trebež 10, Artiče, spričevalo
1.,2.,3. letnik Srednje trgovske šole, izdano
leta 1990,1991,1992. gnu-196726
Skok Nina, Židovska steza 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika EURO gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnm-196588
Skubic Grega, Ulica Malči Beličeve 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
agroživilske šole, izdano leta 2003.
gnz-196579
Smolnikar Grega, Ulica Simona Jenka
9, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 2000.
gnf-196720
Sterle
Lojzka,
Veliko
Mlačevo
68/a, Grosuplje, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris kidrič Ljubljana,
izdano leta 1982, izdano na ime Kastelic
Lojzka. gnp-197281
Strmole Olga, Cikava 35, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske šole v Novem
mestu, izdano leta 1980, izdano na ime
Koleša Olga. gnp-196906
Strnad Jasna, Log 155, Bistrica ob
Dravi, spričevalo III. letnika Ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1980. m-1027
Suhopoljac
Nermin,
Regentova
10, Ankaran – Ankarano, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Kopru, izdano leta 2004. gnb-197124
Škrijelj Almir, Črna pri Kamniku
15, Stahovica, spričevalo 3. letnika
Izobraževalnega centra Cene Štupar v
Ljubljani – pomočnik peka, izdano leta 2005.
gns-197303
Šmarčan Samo, Kogojeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika. gnb-196595
Špur David, Partizanska 11, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Maribor – smer kuhar, izdano
leta 1995. m-1014
Štaba Matej, Črnc 46, Brežice, spričevalo
2. letnika Ekonomske in trgovske šole
Brežice – smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2005. gns-196903
Štefančič Sara, Trnava 53, Gomilsko,
spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 2003. gnh-196768
Štern
Friderik,
Perzonali
28,
Prevalje, spričevalo 1. letnik, Srednja
strojnokovinarska šola Ravne na Koroškem,
izdano leta 2004. gnt-196727
Štromajer Jaka, Kriška ulica 26,
Kranj, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2004.
gng-197290
Štukelj Matija, Janežičeva cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola za strojništvo, izdano leta
2000. gnv-197150
Šunjevarić Ivan, Nušičeva 2/b, Celje,
indeks, št. 22043340, Fakulteta za šport.
gnv-196950
Šuštar
Ines,
Kamnogoriška
39,
Ljubljana, indeks, št. 27004995, izdala
Fakulteta za matematiko in ﬁziko v Ljubljani.
gnz-196821
Šuštar Lucija, Poštna ulica 7, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnik, Gimnazija
Bežigrad, izdano leta 2004. gnd-196718
Toman Barbara, Breg 22, Žirovnica,
diplomo Srednje šole, št. II/27/91, izdana
leta 1991. gnz-197196
Trček Miloš, Ulica bratov Tuma 14,
Ljubljana, preklic potrdila o strokovni
usposobljenosti za Trgovskega poslovodjo
na ime Trček Miloš, številka 2560-2873/94
z dne 30. 11. 1994. gnd-197018

Trol Nastja, Klopce 4a, Slovenska
Bistrica, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje prometne šole v Mariboru, izdano
leta 2002. m-1030
Turk Jana, Cesta na Lenivec 10, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje šole Srečka
Kosovela v Sežani, izdano leta 2003.
gnp-197285
Turk Jože, Pot na Košace 11, Vrhnika,
indeks, št. 12160150096. gnn-197233
Turšič David, Mekinje, Cesta treh
talcev 6, Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika
Šolskega centra v Ljubljani – gimnazijam,
izdano leta 2001 in 2002. gnk-197036
Urbanc Matej, Hohkrautova 8, Celje,
indeks, št. 93375679, FERI Maribor.
m-1029
Varga Ksenija, Pohlinova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja gostinska šola, izdano leta 2000.
gne-196742
Varoščič Radovan, Bistriška cesta 47,
Poljčane, spričevalo I. in II. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1986,1987. m-1011
Vidmar Sara, Spodnje Brezovo 10C,
Višnja Gora, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnh-197314
Vidrih Tadej, Makedonska 45, Maribor,
spričevalo III. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-1018
Vodenik Vlado, Zg. Dolič 74, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce Slovenj Gradec, izdano leta
1982. gnj-197216
Vreže Barbara, Bobovo 6/a, Šmarje
pri Jelšah, obvestilo o uspehu 1. letnika
Poslovno komercialne šole v Celju, izdano
leta 2004. gnn-196533
Zajc Aleksandra, Zelenova ulica 22,
Ljubljana-Polje, maturitetno spričevalo ter
3.,4. letnik Srednje ekonomske šole, izdano
leta 1979,1980, izdano na ime Matek
Aleksandra. gnj-197037
Zalar Petra, Kropova ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazija Šentvid,
izdano leta 2003. gns-196678
Zorc Tatjana, Zagorica 30, Veliki Gaber,
spričevalo 1. in 2. letnika Sredjne tekstilne
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 1990 in 1991. gnv-197225
Zore Katja, Taborniška pot 11, Hrastnik,
indeks, št. 41053016, Fakulteta za
organizacijske vede Kranj leto izdaje 2004.
gnx-196798
Zorko Miloš, Katarija 17, Moravče,
spričevalo 1. letnik Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole; Srednja
poklicna šola, izdano leta 20003.
gnb-196770
Zorko Mojca, Černetova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1998. gnj-197287
Zupančič Nina, Selo pri Bledu 19, Bled,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
in srednje šole Radovljica, izdano leta 2004.
gnf-196841
Žagar Dean, Čeče 103, Hrastnik, diplomo
76/IKS-812, Srednja šola kovinarsko strojne
usmeritve Trbovlje- smer strojni tehnik.
gnn-196708
Žinko Bojan, Grintovec 26, Višnja Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997.
gnp-196706
Žižek Amadej, Trate 46, Zgornja Velka,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-1017
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Ostali preklici
Bastl Sara, Podsmrečje 14, Gornji
grad, študentsko izkaznico, št. 18000997,
Filozofska fakulteta Ljubljana. gns-196728
Benedičič Vladislav, Janka Puclja 1,
Kranj, službeno izkaznico, št. 1515, izdala
MORS. gni-196767
Bojanić Bojana, Trg Brolo 6, Koper –
Capodistria, preklic dovolilnice za parkiranje
Občina Koper, številka dovolilnice 15372.
gng-196565
Božič Ivan, Kavče 77, Velenje, 9 delnic
KRS Velenje, št. delnic: 001590, 001591,
001592, 001593, 001594, 001595, 001596,
001597, 001598. gni-196688
Bračko Maja, Kidričeva ulica 26/a, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 13492,
izdala FDV v Ljubljani. gnv-197025
Briški Sabina, Supilova 4, 51300 Delnice,
študentsko izkaznico, št. 21019109, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-197202
Bržan boštjan, Pahorjeva 26, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 5293-3900/03, s ser. št.
13815. gnz-197221
Cizej Matjaž, Fakinova ulica 4, Zagorje
ob Savi, dijaško izkaznico, izdala GE SŠ
Trbovlje. gnr-196454
Čerimič Sani, Tbilisijska 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64030255, izdala
fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnm-197034
Černe Natalija, Cankarjeva 2, Radovljica,
delovno knjižico. gnb-196945
Černilec Nina, Stara cesta 38, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 21019037,
Fakulteta za družbene vede. gnp-196756
Čok Erik, Plavje 6, Škoﬁje, študentsko
izkaznico, št. 19995511, Ekonomska
fakulteta. gnf-197291
Ćelam Karmen, Prušnikova ulica 34,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21030102,
izdala FDV v Ljubljani. gnc-196594
Duraković Dževad, Struževo 14, Kranj,
delovno knjižico. gnz-196696
Fijavž Borut, Pod Hriberco 15, Vitanje,
študentsko izkaznico, št. 22053330,
Univerza v Ljubljana. gng-197040
Gartner Janja, Rudno 2/a, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 01000120,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnw-197199
Gololičič Jernej, Gorenji Log 18, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 23030053,
Fakulteta za strojništvo. gnh-196889
Gostič Klemen, Dražgoška 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18040465, izdala
FF v Ljubljani. gnk-197311
Hafnar Davor, Knaﬂjev trg 9, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 21019055, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-196679
Hozjan Simon s.p., Trnje 48d, Črenšovci,
licence skupnosti št. 10362 za vozilo WV
reg. MS H1-079 veljavnost do 12. 2. 2008
in izvod licence skupnosti št. 1848 za vozilo
Mercedes Benz reg. MS J3-802 veljavnost
do 11. 2. 2008. gnl-197210
INTEREUROPA
TRANSPORT
D.O.O., Vojkovo nabrežje 32, Koper –
Capodistria, euro licenco za tovorno vozilo
MercedesActros 2543L, reg. št. KP K4 –
417, št. GE000207/03174, izdana leta 2003.
gni-196888
Jagrič Tomislav, Prešernova 1, Brežice,
preklic službene izkaznice, številka 009807.
gnv-196650

Jamar Janja, Bohinjska Bela 58,
Bohinjska Bela, študentsko izkaznico, št.
19421212, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gng-196840
Jerman Niko, Šlandrova ulica 13,
Radomlje, delovno knjižico. gnj-196712
Jerman Slava-Alojzija, Šlandrova 13,
Radomlje, delovno knjižico. gnh-196714
Jernej Jakob, Goriška 53, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61185591, izdala
Univerza v Mariboru. gnd-196843
Kafexhiu Nevzad, Ob ribniku 85,
Maribor, delovno knjižico. m-1005
Kodele Janez, Dolenja Brezovica 20,
Šentjernej, delovno knjižico. gne-196692
Končina Tatjana, Velika Štanga 17,
Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št.
28041, Visoka upravna šola. gnn-197033
Krančan Saša, Bavdkova 18, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21030339, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-197193
Krek Gašper, Poljane 37, Poljane nad
Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
01004745, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnj-197187
Kristanc Andrej, Planina 71, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 23030118,
Fakulteta za strojništvo. gnx-197273
Križaj Miloš, Trata 50, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 22053580, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnu-197201
Kuk Klemen, Spodnja Senica 26,
Medvode, delovno knjižico. gnp-196581
Kunst Marjeta, Sp. Boč 33, Selnica ob
Dravi, delovno knjižico. m-1008
Laba Roman, Ponoviška cesta 11a,
Litija, letalske licence št. SLO/A(A)/00015,
izdala Uprava RS za zračno plovbo.
gnc-197244
Lebar Zvonko, Groharjeva 7, Maribor,
delovno knjižico. m-1035
Ličer Mateja, Laze 34, Brezovica
pri
Ljubljani,
študentsko
izkaznico,
št. 011004210, Pedagoška fakulteta.
gne-196917
Marcen Ivan, Nova vas 6, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico. gnf-196666
Mašera Branko, Spodnje Sečovo
18, Rogaška Slatina, delovno knjižico.
gnn-196908
Mihelič Dušan, Gerbičeva ulica 50/a,
Ljubljana, orožni list, št. OL 000010360.
gnr-196754
Miketič Truck, S. Miketič s. p., Dolenjci
5/b, Adlešiči, beloruske dovolilnice, BY
112/90, št. 1204320. gnj-196687
Miketič Truck, S. Miketič s. p., Dolenjci
5/b, Adlešiči, licenco, št. 000965 za
mednarodni prevoz blaga za vozilo SCANIA
R 124LA 4X2 NA 440, reg. oznaka NM D3
– 100. gny-197197
Mikljič Jože, Mahovnik 61, Kočevje,
delovno knjižico. gne-196467
Motore Gal, Drožanje 23, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 64040244, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gny-197022
Mrvič Danica, Gradiška ulica 34,
Straža, delovna knjižica, št. 766518,
registrska številka 9662, izdana 9. 7. 1965
pri SO Novo mesto; na ime Košir Danica.
gnc-196694
Natek Alenka, Vešenik 9/g, Slovenske
Konjice,
študentsko
izkaznico,
št.
21040619, Fakulteta za družbene vede.
gny-197047
Nuhanović Nermin, Žabjek 21, Trbovlje,
delovno knjižico. gnt-196577
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Okič Saša, Trg revolucije 3, Trbovlje,
delovno knjižico. gnf-196791
Okrajšek Jure, Gornja Briga 1, Kočevska
Reka, orožni list, št. 12744. gnj-196587
Pavlic Ivan s.p., Brnčičeva 45, Ljubljana,
licenco, št. 003186 za vozilo C 25D, reg. št.
LJ S5 – 09K. gnx-197198
Pečečnik Viktor, Mislinska Dobrava 79,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, orožni list, št.
27521. gnm-196534
Pintarič Katja, Orešje 170, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61191970.
gnb-197245
Pjanić Ismet, Mestni trg 4, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnz-196946
Podzelnik Mihael, Velika Slevica 15,
Velike Lašče, študentsko izkaznico, št.
31200106, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubjani. gnq-197305
Prodnik Luka, Godič 79F, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 41200158,
Medicinska fakulteta. gnk-197286
Pucko Matjaž, Prešernova ulica 27,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 23040588, Fakulteta za strojništvo.
gno-197057
Radikovič Josip, Cesta v Celje 16,
Škofja vas, delovno knjižico. gnm-196738
Radman Simona, Rovska cesta 4,
Radomlje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane v Ljubljani. gni-197038
Radoševič
Marko,
Pod
gradom
14, Slovenj Gradec, delovno knjižico.
gnq-196480
RENT A CAR IN TAXI 2000,, Ižanska
cesta 262, Ljubljana, izvod licence, št.
009558 za vozilo Opel Astra car 1,7,
reg. št. LJ XO – 34Y z dne 24. 8. 2005.
gnr-197304
Repanšek Neža, Homec 1. ulica
4, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala
Škoﬁjska klasična gimnazija v Ljubljani.
gnx-196898
Resnik Tjaša, Neubergova 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad Ljubljana, št. 0000000002847.
gno-196582
Rojs Katja, Prušnikova ulica 34, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 01099306,
Pedagoška fakulteta. gnp-197306
Rutar Vita, Stantetova 24, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 01099077,
Pedagoška fakulteta. gnv-197300
Sakovič Gregor, Ulica Hermana
Potočnika 37, Ljubljana, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1452/98, ser. št. 1010, izdala Uprava
RS za pomorstvo. gnd-197068
Soča VGP d.d. Nova Gorica v stečaju, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica preklicuje veljavnost Potrdilu o priglasitvi prevozov za lastne potrebe št.
G0100691/00442/372, ki ga je dne 10. 11.
2004 izdala GZS ter tudi vsem izvodom
istega potrdila za priglašena vozila. –
Ob-22985/05
Sladnjak Marko, Slape 155, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Srednja ekonomska
šola. gnw-197024
Šajina Primož, Podgrad 85/a, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 63030055, izdala
Fakukteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnr-197279
Škerget Jože, Hrastovlje 45, Črni Kal,
delovno knjižico. gnd-196518
Šopar Uroš, Partizanska 24, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 19375616,
Ekonomska fakulteta – smer poslovna
informatika. gnl-197035
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Šuštar Marta, Grg ar 165C, Grgar,
izkaznico vojnega veterana, št. 2035.
gng-197215
Tibaut Dominik, Velika Polana 205,
Velika Polana, študentsko izkaznico, št.
93564079. m-1012
Topčič Viljem Haris, Brilejeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970142,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gno-196532
Trček Jure, Celovška cesta 287, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23030270,
Fakulteta za strojništvo. gnj-196887
Vasić Dragan, Trinkova 6, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnt-196477
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Vaupotič Katja, Ulica Jelenčevih 58,
Limbuš, spričvelo o poklicni maturi, Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru – smer
turistični tehnik, izdano leta 2003. m-1034
Vedenik Mojca, Šalek 86, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 06010010, Visoka
šola za socialno delo. gnh-197289
Vendramin Anet, Polje 13, Slap ob Idrijci,
delovno knjižico. gnl-196710
Vereš Iva, Bakovci, Ribiška 2, Murska
Sobota, dijaško izkaznico, izdala CERIS,
izdano leta 2003. gnc-196944
Vrečko Alenka, Na Vrtači 13, Lesce,
študentsko izkaznico, št. 20200323,
Upravna fakulteta. gnn-196458

Vrhovšek Frančišek, Podgornikova ulica
5, Ljubljana, vozno karto, št. 577, izdal LPP.
gnf-196716
Zakrajšek Mojca, Salkova 2, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 31230176,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnl-196835
Zavec Edvard, Zg. Leskopvec 92, Zgornji
Leskovec, certiﬁkata za prevoz nevarnega
blaga št. 018171. m-1009
Zupan Lučka, Brejčeva ulica 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-196590
Žnidar Katja, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21030795, Fakulteta
za družbene vede. gnx-196748

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.G
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po12. členu Zakonao ustanovah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

6333
6333
6333
6333
6333
6333
6333
6350
6368
6379
6379
6380
6382
6382
6390
6392
6395
6395
6395
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6427
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