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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-26233/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Nada Bogataj Kržan, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-30-00,
faks 04/237-31-06, elektronska pošta: obcina.kranj@kranj.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: nakup prostorov za Osrednjo
knjižnico Kranj.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.23.30-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup neopremljenih prostorov za Osrednjo Knjižnico Kranj v skupni površini
4.666 m2. Navedena površina lahko odstopa
do 2% navzgor, kar pomeni, da ponudniki
lahko ponudijo površine v skupni izmeri od
4.666 m2 do največ 4.760 m2. Prostori morajo zadostiti zahtevam, pogojem in standardom, ki veljajo v RS za prostore namenjene
knjižnični dejavnosti – za osrednje knjižnice.
Prostori morajo biti prosti vsakih bremen. Ponudniki lahko ponudijo že zgrajene prostore
ali lokacijo za izgradnjo prostorov, ki jih bodo
zgradili v roku, ki bo določen za tehnični
prevzem prostorov. V primeru, da bo ponudnik ponudil že zgrajene prostore, bodo le-ti
morali biti adaptirani/rekonstruirani v skladu
s tehničnimi zahtevami in prostorsko ustrezati zahtevam naročnika. Lokacija prostorov
mora biti v neposredni bližini upravnega središča MOK. Najdaljša oddaljenost zunanje
meje od upravnega središča občine (Slovenskega trga) je ca. 800 m. Meje območja bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
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II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 7. 10. 2005.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
67-0007/2005-47/11.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 2262/05
Ob-26274/05
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, kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/432-40-74, 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, kontaktna
oseba: Janez Skok, univ. dipl. inž. el., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-014, faks 01/43-31-393, elektronska pošta: janez.skok@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/05.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000; dodatni predmeti: 31214000,
31216000, 31400000, 31173000.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila je 860,000.000 SIT;
Javno naročilo obsega dobavo:
– sklop 1: 110 kV stikalne opreme (ocenjena vrednost: 144,000.000 SIT),
– sklop 2: 110 kV in 35 kV merilne opreme (ocenjena vrednost: 86,000.000 SIT),
– sklop 3: 110 kV in 35 kV odvodnikov prenapetosti (ocenjena vrednost:
22,000.000 SIT),
– sklop 4: 20 kV opreme (ocenjena vrednost: 222,000.000 SIT),
– sklop 5: oprema zaščite, vodenja in
meritev (ocenjena vrednost: 346,000.000
SIT),
– sklop 6: oprema lastne rabe (ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT);
za RTP Radeče, Polje in Litija.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. november 2005.
II.5) Drugi podatki:
Šifra NUTS: E038.
Sklop št. 01
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
312100000.
2) Vrsta in obseg: 110 kV stikalna oprema
za RTP 110/20 kV Radeče, RTP 110/(10) 20
kV Polje in RTP 110 (35)/20 kV Litija, skladno
s popisom opreme v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
144,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
2) Vrsta in obseg: 110 kV in 35 kV merilna oprema za RTP 110/20 kV Radeče, RTP
110/(10) 20 kV Polje in RTP 110 (35)/20 kV
Litija, skladno s popisom opreme v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
86,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31216000.
2) Vrsta in obseg: 110 kV in 35 kV odvodniki prenapetosti za RTP 110/20 kV Radeče,
RTP 110/(10) 20 kV Polje in RTP 110 (35)/20
kV Litija, skladno s popisom opreme v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
22,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
2) Vrsta in obseg: 20 kV oprema za RTP
110/20 kV Radeče, RTP 110/(10) 20 kV Polje
in RTP 110 (35)/20 kV Litija, skladno s popisom opreme v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
222,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
2) Vrsta in obseg: oprema zaščite, vodenja in meritev za RTP 110/20 kV Radeče,
RTP 110/(10) 20 kV Polje in RTP 110 (35)/20
kV Litija, skladno s popisom opreme v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
346,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31200000.
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2) Vrsta in obseg: oprema lastne rabe za
RTP 110/20 kV Radeče, RTP 110/(10) 20 kV
Polje in RTP 110 (35)/20 kV Litija, skladno s
popisom opreme v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
40,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 21. 11. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 22/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije

Blago in storitve
Št. 3531-23/2003-23
Ob-26278/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5,, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža pohištvene in splošne opreme, medicinske splošne
opreme, vizualnih komunikacij ter specialne
medicinske opreme in aparatov za ORL in
cervikofacialni kirurški oddelek in oddelek za
očesne bolezni Splošne bolnišnice Maribor.
II.2) Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik : 3531- 23/2003.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za
očesne bolezni, Oddelek za ORL in CFK,
(Urološke ambulante in Laboratorij za medicinsko genetiko)
1. sklop
Splošna oprema:
1.1. Ne serijsko pohištvo izdelano po
naročilu
– omare,
– pulti,
– police,
– informacijski, sestrski pulti,
– mize;
1.2. Police, regali;
1.3. Sedežno pohištvo, stoli;
1.4. Servisni aparati;
1.5. Biro tehnika, avdio video oprema;
1.6. Toaletni kompleti in splošna sanitarna oprema;
1.7. Dodatna oprema prostorov;
1.8. Vizualne komunikacije;
2. sklop
2.0. Splošna medicinska oprema:
2.1. Splošna medicinska oprema in pomagala
2.2. Bolniške postelje, nočne omarice,
oprema postelj
2.3. Vozički
2.4. Medicinski hladilniki
2.5. Negatoskopi
3. sklop
3.0. Specialna medicinska oprema in
aparati:
3.1 Anestezija, reanimacija
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3.2. Monitorji, EKG
Oprema OP sob:
3.3. OP mize
4.4. OP luči, OP stativi,
4. sklop
4.0. Specialna ORL oprema
5. sklop
5.0. Specialna oftalmološka oprema
6. sklop
6.0. Tehnološka oprema sterilizacije
in dezinfekcije
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 7. 10. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-26137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, univ. dipl.
prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-162/2005

Ob-26135/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo čistilnih
sredstev in papirnato sanitarne konfekcije, št. 430-162/2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-23026/05 se spremenijo točke III.2.1.3),
IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2) objave tako, da se
pravilno glasijo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v ponudbi mora biti predloženo: 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, oziroma lastna pisna
izjava o ustreznosti artiklov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 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, 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

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, ZIL Inženiring
d.d., kontaktna oseba: Jože Jenko, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
041/729-636, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: joze.jenko@zilinzeniring.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja nadomestne lokacije MNZ PU Ljubljana – Oddelek za šolanje
službenih psov v Gmajnici.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000-2, 45213150-9,
45216100-5, 45216111-5; glavni besednjak,
glavni predmet: gradnja nadomestne lokacije MNZ PU Ljubljana-Oddelek za šolanje
službenih psov v Gmajnici.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
370 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: konec oktobra 2005,
– gradnje: december 2005.
II.7) Datum zaključka: maj 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000526/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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: 10. 10. 2005 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2005
ob 13. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 03/05
Ob-25681/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-22-10, faks
01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
specialno tovorno vozilo (pajek).
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 13. uri, Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.

– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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: 28. 10. 2005.
Cena: 2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
DDV vračunan, nakazilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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. 1. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 10. 2005
ob 10.30, v čajni kuhinji Uprave OZG, Gosposvetska ulica 9, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-25689/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Riharda Jakopiča, kontaktna oseba: Jasna Umek, Derčeva ulica 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500 46 51,
faks 01/500-46-44, elektronska pošta: jasna.sladic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Riharda
Jakopiča, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je 19,500.000 SIT;
sklopi so: mesni izdelki, mleko in mlečni
izdelki, kruh in pecivo, sveže sadje in zelenjava, sadni sokovi in sirupi, konzervirani
izdelki, ostalo prehrambeno blago.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 14. 10. 2005,
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030664504, Osnovna
šola Riharda Jakopiča, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2006, do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 26. 10. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Osnovna šola Riharda Jakopiča
Ob-25806/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18,
faks 04/202-67-18.
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: B_012.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kurilno olje ekstra lahko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: enote Osnovnega zdravstva Gorenjske – navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 86.000
litrov kurilnega olja ekstra lahko.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec
30. 11. 2008.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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Ob-25809/05
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: Jurij Levačič, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-15-100, faks 01/24-15-344, elektronska pošta: jurij.levacic@gov.si, internetni
naslov: http://www.stat.si.stat_javni.asp.
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: 430-77/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava osebnih računalnikov in LCD
monitorjev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 92.52.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop:
1.1. osebni računalnik – 170 kosov,
2. sklop:
2.1. LCD zaslon 17" – 50 kosov,
2.2. LCD zaslon 19" – 10 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti, izdana s
strani banke, ki mora veljati še najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor velja ponudba;
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 4% pogodbene vrednosti, ki mora veljati še 20 dni po
poteku veljavnosti pogodbe in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 4% pogodbene vrednosti, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno računalniško opremo in
je določen v garancijskih listih proizvajalca
opreme.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu (tj. priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično,
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3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
2. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično,
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek,
Potrdilo je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki
lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo
potrdila, da so že vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
3. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da zagotavlja rok dobave največ 30 dni
od veljavnosti pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-77/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 14. ure v
glavni pisarni Statističnega urada Republike
Slovenije (soba 24, pritličje), Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu:
http://www.stat.si/stat_javni.asp.
Cena: dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2005 ali 26 dni
od odposlanja obvestila, 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2005
ob 12. uri; Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana – sejna
soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
nasloviti na elektronski naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-25815/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pismonoške torbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: skladišče
Pošte Slovenije, Zagrebška cesta 106, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 600 pismonoških torb. Količine so okvirne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga računa
je podpisana dobavnica s strani naročnika,
za dobavljen material. Datum na računu ne
sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti
označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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,
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– 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. 1.
2006,
– 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 potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena torba mora popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– poročilo o analizi lastnosti usnja, ki jo je
opravil laboratorij, certiﬁciran s strani uradnega akredicijskega organa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-2005/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov pošljete po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 12.30; Pošta Slovenije d.o.o., Nabavna
služba, Slomškov trg, 10, 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: 21. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-26072/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: RTV-055/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: internetni videostrežniški sistem (VOD).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: internetni videostrežniški sistem (VOD) – 1 sistem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 12. 2005 v višini 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
055/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 055/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 055/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 055/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. tehnična ustreznost sistema,
3. pogarancijsko vzdrževanje.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 30. 9. 2005 do
20. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
055/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 055/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26073/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Dravograd, kontaktna
oseba: Ivanka Svetec, Trg 4. julija 4, 2370
Dravograd, Slovenija, tel. 02/87-23-400,
faks 87-23-403, elektronska pošta: Zdravstveni.dom@amis.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 Dravograd, Trg
4. julija 4, 2370 Dravograd.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava slikovnega rentgenskega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: slikovni
rentgenski sistem (1 kom.).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonodajo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča.
b) Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja – dovoljenje pristojnega organa ali izjava ponudnika.
c) Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) 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 – potrdilo davčnega urada.
b) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi – izjava ponudnika.
c) Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja – potrdilo sodišča.
d) Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti investicijo – BON obrazci ali potrdilo banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: področna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižjo primerljivo ponudbeno ceno,
– garancijsko dobo,
– servisne storitve,
– dobavni rok,
– reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2005.
Cena: 23,000.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 5.000 SIT
za plačilo razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo z virmanom na TRR
01225-0100009832, pri UJP Radlje ob Dravi
s pripisom: nabava RTG aparata.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do četrtka 20. 10.
2005, do 12. ure. Ponudba mora biti pravilno označena z napisom ''Javni razpis – Po-
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nudba za dobavo RTG aparata – ne odpiraj'', z nazivom in naslovom ponudnika na
hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v četrtek,
20. 10. 2005 ob 14. uri, v sejni sobi ZD Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370 Dravograd.
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: 23. 9. 2005.
Zdravstveni dom Dravograd
Ob-26080/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
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:
strokovna literatura – dobava tuje periodike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 22.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem

ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih predračunu naročnika;
9. izjava o zagotavljanju dostave blaga.
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. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Strokovna literatura.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 9.30; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 31,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-26081/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Nova Gorica, kontaktna oseba: Martina Kumar, Kidričeva 34/c, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-58-900, faks
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05/30-23-305, elektronska pošta: martina.kumar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: kruh, pekovsko pecivo in slaščice,
4. sklop: moka in testenine,
5. sklop: sveže in suho sadje ter zelenjava,
6. sklop: zamrznjeni gotovi izdelki,
7. sklop: zamrznjena zelenjava in sladoled,
8. sklop: ribe,
9. sklop: jajca,
10. sklop: sadni sokovi,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija glede na vrednost ponudbe v
II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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: navedeni v točkah III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne
ali druge evidence;
– da ima ponudnik dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne
upravne ali druge evidence;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco in lastna
izjava ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil

uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence;
– da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila – pisna izjava;
– da ponudnik sprejema pogoje razpisne
dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo DURS;
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa – BON2 ali potrdilo
poslovne banke.
III.2.1.2) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja vzgoje in izobraževanja
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa – pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja dobavo v 24urnem odzivnem času, fco sedež naročnika
– pisna izjava;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti – pisna
izjava;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja ﬁksnost cen
3 mesece po sklenitvi pogodbe – pisna izjava;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti v zadnjih
treh letih – pisna izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 11. 2005 vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
Cena 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačila na podračun naročnika št. 01284-6030639903, odprt
pri UJP Nova Gorica, s pripisom: za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Vrtec Nova Gorica
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Ob-26083/05
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, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Skaza), internetni naslov: carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/31-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup osebnih
računalnikov z namenom zamenjave zastarelih računalnikov na Carinskih uradih
Carinske uprave RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je nakup 200 kosov osebnih
računalnikov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo če je vrednost ponudbe brez DDV do 30,000.000 SIT;
bančna garancija če je vrednost ponudbe
brez DDV nad 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23.
člen ZIPRO0405).
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 za udeležbo na javnem
razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z
42. in 42.a členom ZJN-1A.
Ponuditi mora veljavnost ponudbe do
12. 12. 2005; ponudnik v zadnjem letu, na
katerega se nanaša bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu; na dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca nima dospelih
neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni
rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa (23. člen ZIPRO0405).
Glede referenc mora ponudnik izpolnjevati pogoj, da v obdobju od 1. 1. 2004 razpolaga z vsaj 1 referenco za dobavo opreme,
in sicer, da je kadarkoli v obdobju od 1. 1.
2004 dobavil v enkratni dobavi vsaj 150
kosov osebnih računalnikov enega/istega
modela.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij
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izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; potrdilo izda pristojno okrožno
sodišče, gospodarski oddelek; potrdilo ne
sme biti starejše od treh mesecev; potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja; potrdilo ne sme biti starejše od treh
mesecev; mnenje pooblaščenega revizorja
(v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
izdaje mnenja pooblaščenega revizorja, v
primeru, da ponudbena vrednost brez DDV
presega 50,000.000 SIT; mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 15 dni; pisna izjava
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo poravnane vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe v
primeru, da ponudbena cena brez DDV ne
presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je bilo
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; izpolnjena, podpisana
in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija veljavnega certiﬁkata
ISO 9001; fotokopijo pogodbe oziroma potrdilo proizvajalca/principala opreme, da je
ponudnik pooblaščeni prodajalec in serviser
za ponujeno opremo; fotokopijo izjave principala, da ponudniku zagotavlja podporo pri
prodaji in servisu opreme v garancijski dobi;
izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene
stranke/naročnika, ki potrjuje, da je ponudnik zanj dobavil opremo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 10. 2005 do
9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2005
ob 10. uri; Šmartinska 55, 1523 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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-26084/05
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, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Skaza), internetni naslov: carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/30-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup prenosnih računalnikov za carinske in trošarinske inšpektorje CURS
– izvajanje kontrol po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je nakup 85 kosov prenosnih
računalnikov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo če je vrednost ponudbe brez DDV do 30,000.000 SIT;
bančna garancija če je vrednost ponudbe
brez DDV nad 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23.
člen ZIPRO0405).
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 za udeležbo na javnem
razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z
42. in 42.a členom ZJN-1A.

Ponuditi mora veljavnost ponudbe do
13. 12. 2005; ponudnik v zadnjem letu, na
katerega se nanaša bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu; na dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca nima dospelih
neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni
rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa (23. člen ZIPRO0405).
Glede referenc mora ponudnik izpolnjevati pogoj, da v obdobju od 1. 1. 2004 razpolaga z vsaj 1 referenco za dobavo opreme, in sicer, da je kadarkoli v obdobju od
1. 1. 2004 dobavil v enkratni dobavi vsaj 60
kosov prenosnih računalnikov enega/istega
modela.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; potrdilo izda pristojno okrožno
sodišče, gospodarski oddelek; potrdilo ne
sme biti starejše od treh mesecev; potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja; potrdilo ne sme biti starejše od treh
mesecev; mnenje pooblaščenega revizorja
(v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
izdaje mnenja pooblaščenega revizorja, v
primeru, da ponudbena vrednost brez DDV
presega 50,000.000 SIT; mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 15 dni; pisna izjava
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo poravnane vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe v
primeru, da ponudbena cena brez DDV ne
presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je bilo
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; izpolnjena, podpisana
in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija veljavnega certiﬁkata
ISO 9001; fotokopijo pogodbe oziroma potrdilo proizvajalca/principala opreme, da je
ponudnik pooblaščeni prodajalec in serviser
za ponujeno opremo; fotokopijo izjave principala, da ponudniku zagotavlja podporo pri
prodaji in servisu opreme v garancijski dobi;
izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene
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stranke/naročnika, ki potrjuje, da je ponudnik zanj dobavil opremo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: do 13. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 10. 2005
ob 10. uri; Šmartinska 55, 1523 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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– 80% – cena,
– 20% – strokovna merila;
2. strokovna merila: (maks. 20 točk za
vsak sklop)
Sklop 1
Perfuzor A
Perfuzor in njemu pripadajoči podaljški:
– omogoča merjenje in prikaz trenutnega pritiska v podaljšku na strani pacienta
– 6 točk,
– vgrajen opomnik za periodične servisne preglede – 4 točke,
– teža do 2,5 kg – 2 točki,
– čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete:
– manj kot 3 ure – 8 točk,
– od 3 ure do 5 ur – 5 točk,
– več kot 5 ur – 3 točke.
Sklop 2
Perfuzor B
Perfuzor in njemu odgovarjajoči podaljški:
– vgrajen opomnik za periodične servisne preglede – 4 točke,
– teža 1.5 do 2 kg – 6 točke,
– teža nad 2 kg do 2.5 kg – 3 točke,
– teža nad 2.5 kg do največ 3.5 kg – 1
točka,
– čas polnitve integrirane baterije po priključitvi na 220 V do 90% polne kapacitete:
– manj kot 3 ure – 10 točk,
– od 3 ure do 5 ur – 6 točk,
– več kot 5 ur – 4 točke.
Sklop 3
Enokanalna infuzijska črpalka in njej pripadajoči sistemi:
– črpalka omogoča doziranje po metodi:
– multistep – 2 točki,
– multi dose – 2 točki,
– loading dose – 2 točki;
– čas delovanja polne akumulatorske
baterije:
– nad 3 ure 45 minut pri pretoku min.
100 ml/uro – 4 točke,
– nad 3 ure do vključno 3 ure 45 minut
pri pretoku min. 100 ml/uro – 2 točki;
– teža črpalke:
– do 3 kg – 4 točke,
– nad 3 kg do vključno 3.5 kg – 1
točka,
– nad 3.5 kg – 0 točk;
– ponudnik ponudi sisteme z dodatnimi
porti za brizgalno injiciranje – 6 točk.
Sklop 4
Dvokanalna črpalka in njej pripadajoči
sistemi:
– črpalka ima dva popolnoma ločena kanala v enem ohišju – 5 točk,
– črpalka omogoča doziranje po metodi:
– multistep – 2 točki,
– multi dose – 2 točki,
– loading dose – 2 točki;
– alarm ali opozorilo za periodično vzdrževanje črpalke – 5 točk,
– čas delovanja polne akumulatorske
baterije:
– nad 3 ure 45 minut do 4 ure pri pretoku 100 ml/uro – 4 točke,
– nad 3 ure do vključno 3 ure 45 minut
pri pretoku 100 ml/uro – 3 točke.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.

Št. 600/05
Ob-26089/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks. 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana
– Komercialni sektor – Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup infuzijskih črpalk in sistemov ter
perfuzorjev in podaljškov:
1. sklop – perfuzorji A in podaljški,
2. sklop – perfuzorji B in podaljški,
3. sklop – enokanalne črpalke in sistemi,
4. sklop – dvokanalne črpalke in sistemi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.41.10-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Sklop št. 01
2) Kratek opis: perfuzorji A in podaljški.
3) Obseg ali količina:
– perfuzorji A – 6 kosov,
– podaljški – 1970 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: perfuzorji B in podaljški.
3) Obseg ali količina:
– perfuzorji B – 58 kosov,
– podaljški navadni – 18480 kosov,
– podaljški občutljivi na svetlobo – 570
kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: enokanalne črpalke in
sistemi.
3) Obseg ali količina:
– enokanalne črpalke – 74 kosov,
– sistemi navadni – 23580 kosov,
– sistemi občutljivi na svetlobo – 730 kosov.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dvokanalne črpalke in
sistemi.
3) Obseg ali količina:
– dvokanalne črpalke – 27 kosov,
– sistemi navadni – 8870 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
infuzijskih črpalk in sistemov ter perfuzorjev
in podaljškov:
1. sklop – perfuzorji A in podaljški,
2. sklop – perfuzorji B in podaljški,
3. sklop – enokanalne črpalke in sistemi,
4. sklop – dvokanalne črpalke in sistemi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. po podpisu pogodbe in dobavi opreme z izbranim ponudnikom le-ta predloži
nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo
na prvi poziv za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije – v obrazcu 01.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije – v obrazcu 01.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije – v obrazcu 01;
2. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
001100-6030277894, sklic na številko 00
45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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 7. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1 / 1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-244/2005
Ob-26100/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo TETRA digitalnih radijskih postaj, št.
430-244/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava TETRA (Terrestrial Trunked Radio)
digitalnih radijskih postaj, transduktorjev
z mikrofonom, pribora za programiranje
radijskih postaj in izvedba servisno tehničnega šolanja 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 in izvedbe
šolanja je: 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:
32.34.42.30-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je 150 kompletov TETRA digitalnih radijskih postaj, 150 kosov
transduktorjev z mikrofonom, 1 kos pribora
za programiranje radijskih postaj in servisno
tehnično šolanje za 10 tehničnih delavcev
uporabnika.
Podrobnejša količina in obseg šolanja je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 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, izjava banke o
izdaji bančne garancije 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 šolanja 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.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predlog programa šolanja; izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti
kadra, ki bo izvajal šolanje ter o predložitvi
certiﬁkatov o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje in tehnični opis
ponujenega blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-244/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43024405, 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: 2. 11. 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: 3. 11. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
medetaža, 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; PSF0517.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 800388
Ob-26109/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN3/05-B/lucs.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava različnih svetil za scensko razsvetljavo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklopi:
– svetilo tipa fresnel 2 kW 30 kosov,
– svetilo tipa zoom proﬁl 1 kW – 20
kosov,
– svetilo tipa zoom proﬁl 1 kW – 20
kosov,
– svetilo tipa zoom proﬁl 2 kW – 20
kosov,
– svetilo tipa moving head, proﬁl spot
1200 W – 6 kosov,
– svetilo tipa moving head, spot 575 W
– 6 kosov,
– svetilo tipa moving head, wash 575 W
– 6 kosov,
– motorizirani menjalci barvnih ﬁltrov velikost 12'' – 24 kosov,
– motorizirani menjalci barvnih ﬁltrov tip
wash 250 W – 32 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in kakovost.
B2) merila in uteži so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 12. uri, naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center

Št. 42/2005
Ob-26113/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Novo mesto, javni zavod, MŠ:
5050537, DŠ: 41262735, Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-35-583, faks
07/39-35-584, kontaktna oseba: Ljubica
Perko, isti naslov, tel. 07/39-35-583, e-pošta: Ljubica.Perko@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev prehrambenega blaga,
čistil in pisarniškega materiala za Dijaški
dom Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotno naročilo prehrambenega blaga obsega
34 sklopov:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso,
3. sklop: mesni izdelki,
4. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
5. sklop: ribe in ribji izdelki,
6. sklop: zamrznjena zelenjava,
7. sklop: kruh in pekovski izdelki,
8. sklop: peciva,
9. sklop: jušne zakuhe in testenine,
10. sklop: domače sadje,
11 sklop: uvoženo sadje,
12. sklop: drobno in kremno pecivo,
13. sklop: zelenjava,
14. sklop: sadni sokovi in mineralna
voda,
15. sklop: splošno prehrambeno blago,
16. sklop: čaji,
17. sklop: konzervirana živila,
18. sklop: osnovna živila,
19. sklop: olja,
20. sklop: zamrznjeni izdelki (panirani),
21. sklop: jajca,
22. sklop: burek,
23. sklop: krompir,
24. sklop: instant živila,
25. sklop: voda balon,
26. sklop: sadni sirupi,
27. sklop: pralni prašek,
28. sklop: prašek za strojno pomivanje
posode,
29. sklop: čistila kuhinja,
30. sklop: čistila splošna,
31. sklop: papirnate brisače, WC papir,
par. izdelki,
32. sklop: folija,
33. sklop: vrečke,
34. sklop: pisarniški material.
Za vse sklope velja, da sta obseg in količina navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 11. 2005, konec 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti predložiti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi
pogodbe menico v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni od dneva prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji:
– ponudnik (pravna oseba), ki je vpisan
v sodni register, mora predložiti originalni
redni izpisek iz sodnega registra, iz katerega bo razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti, katere predmet je to javno
naročilo,
– v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik, posameznik, mora predložiti originalni t.i. priglasitveni list, s katerim izkazuje vpis v register samostojnih podjetnikov,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, oziroma izpisek iz evidence
AJPES.
Obe listini morata biti izdani v tekočem
koledarskem letu in morata izkazovati zadnje veljavno stanje.
2. Originalno dokazilo, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe:
– ponudnik (pravna oseba) mora predložiti originalno potrdilo pristojnega sodišča,
da zoper njega ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– samostojni podjetniki predložijo originalno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada oziroma pri AJPES.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
3. Ponudnik mora obvezno priložiti tudi
lastno izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.
4. Originalno potrdilo o nekaznovanosti.
Ponudnik predloži originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Listina ne sme biti starejša od
30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik
mora obvezno priložiti lastno izjavo, v kateri
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
5. Originalno dokazilo o poravnanih
davkih.
Ponudnik dostavi originalno potrdilo, ki
mu ga izda davčna uprava območja, na katerem ima ponudnik svoj sedež. Listina ne
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe.
6. Ponudnik mora obvezno priložiti še
lastno izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima poravnane druge dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o ﬁnančnem poslovanju:
– ponudnik mora predložiti originalno dokazilo banke, da kot ponudnik v zadnjih še-
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stih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je tehnično in poslovno sposoben izvesti JN, in opis tehnične
zmožnosti izvedbe – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo s
speciﬁkacijo tehničnih sredstev, s katerimi
bo ponudnik izvedel predmetno javno naročilo, in da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil in da zagotavlja dobavo blaga
tudi ob nedeljah in praznikih (velja za sklop
kruh in mleko);
2. izjava ponudnika, da je pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v prejšnjih
razpisih naročnika pred objavo tega razpisa. Naročnik lahko pri kupcih preveri ponudnikovo dosedanje poslovanje, ne glede
na obseg posla. Kot nepravilno in nepravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
veljajo: zamuda rokov ponudnika, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ponudnika,
unovčitev pogodbenih kazni, vložitev tožbe,
grajanje napak garancij. Naročnik lahko navedeno dokazuje z dokazom v pisni obliki
ali v obliki, izenačeni s pisno obliko, predvsem pa s pisnimi reklamacijami ponudnikovih del, odškodninskimi zahtevki, pozivi k
odpravi napak ipd.;
3. izpolnjena referenčna lista (ponudnik
mora za zadnja tri leta opisati vsaj pet naročnikov, ki jim je dobavljal blago, kot je
predmet naročila). Iz opisa mora biti razvidno: naročnik, točen naslov in kontaktna
oseba naročnika;
4. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega razpisa ter da ponudnik
sprejema razpisne pogoje.
5. izjava ponudnika, da zagotavlja letne
količine blaga za vse razpisane vrste blaga
iz posameznega sklopa, na katerega se prijavlja;
6. da ima ponudnik organiziran nadzor:
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti,
ponujenih živil v celotnem procesu in prometu oziroma da izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni
živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02 in
104/03) in upošteva druge predpise o higieni
in zdravstveno tehničnih pogojih: v proizvodnji in. prometu živil, izdanih na I podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS,
št. 52/00, 42/02 in 47/04) I – izjava;
7. izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji in z dobavo blaga v skladišče
naročnika – razloženo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) ekonomsko najugodnejša ponudba
(kakovost do 60 točk in cena do 40 točk).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 24. 10. 2005,
cena: 9.600 SIT (8.000 SIT + 20% DDV
1.600 SIT).
Pogoji in način plačila: TRR, podračun pri
UJP Novo mesto, št.: 01100-6030631944,
sklic 00 1000.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2005.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2005
ob 12. uri na naslovi navedenem v I.1) točki.
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. 9. 2005.
Dijaški dom Novo mesto, javni zavod
Ob-26124/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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:
ortopedske endoproteze in potrošni material za artroskopije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;

3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupino 1);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 2,
3, 4, 5 in 6);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 24 ur ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga
(velja za skupino 1);
12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga
(velja za skupine 2, 3, 4, 5 in 6);
13. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
14. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija v primeru nabave novih endoprotez;
15. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 11. 2005.
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Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Ortopedske endoproteze in potrošni material
za artroskopije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 12. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
4. 1. 2006 ob 12.45; v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.
(zgradba Uprave).
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 letna vrednost naročila je
80,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
2, 3, 4, 5 in 6).
Pri skupini 1 se lahko prijavitelj prijavi na
posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 82 z dne
9. 9. 2005, Ob-23970/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Obvezilni in sanitetni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 12. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
5. 1. 2006 ob 12.30; v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.,
(zgradba Uprave).
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 letna vrednost naročila je
200,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj se lahko prijavi na posamezno
vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-26128/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
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:
obvezilni in sanitetni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
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Ob-26129/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osteosintetski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1. davčni urad in
6.2. carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 45, 46 in 47);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 in 44);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija za obdobje, v katerem bo
naročnik kupoval blago od izbranega ponudnika (velja za skupini 1 in 2);
14. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 85 z dne
23. 9. 2005, Ob-25342/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 11. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR
št. 01100-6030278185, s pripisom za RD:
Osteosintetski material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 12. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
4. 1. 2006 ob 12.30; v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.
(zgradba Uprave).
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 letna vrednost naročila je
100,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43 in 44).
Pri skupinah 45, 46 in 47 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 05-00655
Ob-26131/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič, dipl.
ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/54-38-202, faks 01/54-38-288,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 05/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6,
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:
Količina je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Okvirna vrednost celotnega naročila je
8,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za izvajanje garancijskih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
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Št.

kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 30-dnevni
dobavni rok opreme na lokacijo naročnika
in dostavo;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
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 27. 10. 2005.
Cena: 2.000 SIT (DDV vključen). Valuta:
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM št.:
01100-6030926339, sklic: 00 260905-davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 10. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence;
– da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila – pisna izjava;
– da ponudnik sprejema pogoje razpisne
dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo DURS;
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa – BON2 ali potrdilo
poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja vzgoje in izobraževanja
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa – pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času (interventno v 3 urah),
fco sedež naročnika – pisna izjava;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti po
sistemu HACCP – pisna izjava;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja ﬁksnost cen za
določeno obdobje – pisna izjava;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti – pisna
izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 11. 2005 vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
Cena 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačila na račun
naročnika št.: 01284-6030672398, odprt pri
UJP Nova Gorica, s pripisom: za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v II. fazi postopka.

Ob-26133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Milojke Štrukelj, kontaktna

oseba: Barbara Paškulin, Delpinova 7, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-81-00,
faks 05/335-81-01, elektronska pošta: oms.ng@guest.arnes.si, internetni naslov:
http://www.o-ms.ng.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: perutninsko meso in izdelki,
3. sklop: zamrznjene ribe,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop: sladoled,
6. sklop: jajca,
7. sklop: kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
8. sklop: žita in mlevski izdelki,
9. sklop: testenine,
10. sklop: sveža in suha zelenjava in
sadje,
11. sklop: zamrznjena zelenjava in sadje,
12. sklop: konzervirano sadje, zelenjava
in ribe,
13. sklop: sadni sokovi in sadni sirupi,
14. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-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: navedeni v točkah III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne
ali druge evidence;
– da ima ponudnik dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne
upravne ali druge evidence;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco in lastna
izjava ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Osnovna šola Milojke Štrukelj
Št. 501/05
Ob-26216/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osnovna sredstva:
1. sklop: osnovna sredstva – razno,
2. sklop: klimatske naprave – split sistem,
3. sklop: elektronska in računalniška
oprema,
4. sklop: mobilna stiskalnica za komunalne odpadke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna
enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: osnovna sredstva – razno
(vrt, kuhinja, zdravstvena nega, ostalo).
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2005, dobava
31. 12. 2005.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: klimatske naprave – split
sistem.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2005, dobava
31. 12. 2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: elektronska in računalniška oprema.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2005, dobava
31. 12. 2005.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mobilna stiskalnica za
komunalne odpadke.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 12. 2005, dobava
31. 12. 2005.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v znesku
300.000 SIT, če vrednost naročila presega
30,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval
– v primeru, da vrednost naročila presega
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokaz ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-

dež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran – velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa – pisna izjava
ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga fco sedež
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna
enota Ravne pri Šoštanju – razloženo in
zmontirano – pisna izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec s pripisom
za razpisno dokumentacijo »osnovna sredstva«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 9. uri, sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
32,600.000 SIT:
1. sklop: osnovna sredstva – razno:
16,800.000 SIT,
2. sklop: klimatske naprave – split sistem: 4,500.000 SIT,
3. sklop: elektronska in računalniška
oprema: 7,500.000 SIT,
4. sklop: mobilna stiskalnica za komunalne odpadke: 3,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Ob-26217/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Stražišče Kranj, kontaktna
oseba: Mojca Bukovnik, Šolska ulica 2, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/270-03-00, faks
04/231-15-36, elektronska pošta: os.strazisce@guest.arnes.si, internetni naslov:
http://www.o-strazisce.kr.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
kuhinje:
1. sklop: kruh,
2. sklop: pekovsko pecivo,
3. sklop: slaščičarski izdelki in drobno
pecivo,
4. sklop: mlevski izdelki,
5. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa,
6. sklop: meso in mesni izdelki klavne
živine,
7. sklop: perutnina in perutninski izdelki,
8. sklop: ribe in ribji izdelki,
9. sklop: jajca,
10. sklop: mleko in mlečni izdelki,
11. sklop: jogurti in fermentirani mlečni
izdelki,
12. sklop: jabolka,
13. sklop: sveže sadje,
14. sklop: sveža zelenjava,
15. sklop: konzervirano sadje in zelenjava,
16. sklop: zamrznjena zelenjava,
17. sklop: sadni sokovi,
18. sklop: čaj,
19. sklop: eko živila,
20. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: kruh,
2. sklop: pekovsko pecivo,
3. sklop: slaščičarski izdelki in drobno
pecivo,
4. sklop: mlevski izdelki,
5. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa,
6. sklop: meso in mesni izdelki klavne
živine,
7. sklop: perutnina in perutninski izdelki,
8. sklop: ribe in ribji izdelki,
9. sklop: jajca,
10. sklop: mleko in mlečni izdelki,
11. sklop: jogurti in fermentirani mlečni
izdelki,
12. sklop: jabolka,
13. sklop: sveže sadje,
14. sklop: sveža zelenjava,
15. sklop: konzervirano sadje in zelenjava,

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 15 točk,
2. kvaliteta – 15 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 8 točk,
4. reference – 5 točke,
5. odzivni čas – 5 točk,
6. dodatne ugodnosti – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 21. 10. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01252-6030657864 odprt
pri UJP Kranj, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v četrtek, dne 3. 11. 2005 ob 8.
uri; Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska
ulica 2, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Osnovna šola Stražišče Kranj

16. sklop: zamrznjena zelenjava,
17. sklop: sadni sokovi,
18. sklop: čaj,
19. sklop: eko živila,
20. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2006 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 5% od vrednosti ponudbe, če je
vrednost ponudbe nad 30 mio SIT. Lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe za resnost ponudbe, če je vrednost
ponudbe pod 30 mio SIT in lastna menica
za dobro izvedbo posla v vrednosti 10% od
vrednosti sklenjene pogodbe, če bo ponudnik izbran. Bančna garancija in menica za
resnost ponudbe se priloži ponudbi, menica
za dobro izvedbo posla se priloži ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1) 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: dokumenti so lahko v obliki fotokopije, ponudnik pa mora na vsakem dokumentu
s podpisom potrditi, da je dokument enak
originalu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga – izjava;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika – izjava;
– da bo ponudil vsaj 80% blaga iz predračuna naročnika – izjava;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan – izjava;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP – izjava in dokument;
– da ima ustrezen vozni park za dostavo
hlajenih prehrambenih artiklov – izjava;
– da ima zadostno število usposobljenih
delavcev za izvedbo naročila v odzivnem
času – izjava.

Stran

Št. 6/2005
Ob-26231/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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:
seti za postoperativno zbiranje krvi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, lekarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
40,000.000 SIT/leto.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
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:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti 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,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (potrdilo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zardi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
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huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal 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 Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnji BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: CE certiﬁkat.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20111/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2005, do 10.
ure; v pisarni nabavnega sektorja.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2005
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 40/20
Ob-26234/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, Černetova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Snaga Javno podjetje d.o.o., tajništvo
podjetja, soba številka 118, I. nadstropje,
Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: namizna oprema.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: strežniki.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: nadgradnja obstoječega
SAN diskovnega polja HP MSA 1000.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: programska oprema.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila so za vse štiri sklope javnega naročila enaka. Ocenjuje se vsak sklop posebej.
– cena: 90 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 7/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 10. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun pri NLB d.d., številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
podjetja Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro s
pripisom JR B 7/05 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 10. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od dneva
uradno prejetega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42.
in 42.a členu ZJN-1. Pri dobavi živil morajo
ponudniki upoštevati vse veljavne predpise,
ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in
transporta le-teh; obvezno je poslovanje po
določbah HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
DURS o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je po
posebnem predpisu to potrebno,
– potrdilo, da ponudnik kot pravna oseba
ni bil kaznovan,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke,
– za kmete: potrdilo o višini KD in potrdilo
DURS o poravnanih prispevkih in davkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
ponujenih živil,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, skladno z veljavnimi predpisi,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil,
– da bo ponudnik dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas.

Ob-26235/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, kontaktna oseba: Rajko Pintar, Cesta v Rastke
10, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, tel.
03/839-15-70, faks 03/839-15-86.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/425-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe OŠ
Ljubno ob Savinji. Javno naročilo se oddaja za obdobje treh let, od 1. januarja
2006 do 31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ljubno
ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno
ob Savinji.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.

Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-1.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil, ki so razdeljena v 10
sklopov. Naročilo se oddaja za obdobje treh
let. Ocenjena vrednost za eno leto znaša 14
mio SIT, za obdobje treh let pa 42 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT, mora ponudnik ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT. Če vrednost
ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio
SIT bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 813-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 11. 2005.
Cena: 7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
26-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005, do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 15. uri; OŠ Ljubno ob Savinji, Cesta v
Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Ob-26236/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Čepovan, kontaktna oseba: Magda Šavnik, Čepovan 87, 5253 Čepovan, Slovenija, tel. 05/307-29-06, faks
05/307-29-60.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novega minibusa za
prevoz šolskih otrok.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup novega minibusa za prevoz šolskih otrok za potrebe Osnovne šole Čepovan. Minibus mora imeti 18+2 sedeža in
mora zadostiti vsem veljavnim predpisom
in tehničnim normativom in standardom ter
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ADR predpisom, ki veljajo za vozila (minibuse) s katerimi se vozijo šolski otroci.
Tehnični podatki in zahteve naročnika so
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Čepovan,
Čepovan 87, 5253 Čepovan.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.44.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
minibusa za prevoz šolskih otrok, z 18+2
sedeži. Ocenjena vrednost naročila je 15
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe ni zahtevana, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa bo
izbrani ponudnik moral predložiti bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
s pogodbo; plačilni rok 90 dni po prevzemu
minibusa s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kolikor je po posebnem predpisu to potrebno,
– potrdilo, da ponudnik kot pravna oseba
ni bil kaznovan,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P); za samostojne podjetnike bilanca uspeha in bilanca
stanja; in potrdilo poslovne banke,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu z zakonom,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti minibus, ki je predmet naročila,
– da ponujeni minibus ustreza vsem
predpisom, ki veljajo za vozila v cestnem
prometu in tehničnim normativom in standardom ter ADR predpisom, ki veljajo za
vozila za prevoz otrok (za minibuse),
– da za ponujeni minibus predloži vse
zahtevane dokumente o homologaciji ter

ostale dokumente, vezane na dobavo minibusa in opremo, ki dokazujejo ustreznost
vozila,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– strokovna priporočila/reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
31-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005, do 10.
ure; kolikor je ponudba oddana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe do zgoraj
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 13. uri; OŠ Čepovan, Čepovan 87, 5253
Čepovan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Osnovna šola Čepovan
Ob-26238/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka
Slovenije, kontaktna oseba: Marjan Kadunc,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-40, faks 01/471-97-30,
elektronska pošta: marjan.kadunc@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala po odprtem postopku
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za obdobje dveh let, z oznako Jav-raz-02UH/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev/ponudnikov, mora ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– dovoljenje za opravljane dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s podkupovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– da ima ponudnik poravnane 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
vsega ponujenega pisarniškega materiala,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.

Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki,
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zmrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jav-raz-02-UH/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: poravnalni račun
Banke Slovenije, 01000-0000100090, sklic
M05-31-2709226-3300. Potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti ob prevzemu le-te.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2005, do 10.
ure po lokalnem času; kolikor je ponudba
poslana po pošti šteje za pravočasno, če
prispe na naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 10.30 po lokalnem času; Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 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: 26. 9. 2005.
Banka Slovenije
Ob-26239/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka
Slovenije, kontaktna oseba: Marjan Kadunc,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-95-40, faks 01/471-97-30,
elektronska pošta: marjan.kadunc@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za sukcesivno dobavo blaga
po odprtem postopku »prehrambeno blago – živila za potrebe Banke Slovenije«
za obdobje dveh let, z oznako Jav-raz-01UH/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil, razdeljenih v 10 sklopov.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo samo
za celotno naročilo ali za posamezni razpisani sklop, vendar znotraj vsakega sklopa
za vsa razpisana živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
če vrednost ponudbe v kumulativi presega
30 mio SIT; če vrednost ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio SIT bančna garancija
za resnost ponudbe ni potrebna;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če bo skupna vrednost ponudbe izbranega ponudnika presegla znesek 30 mio SIT.
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: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev/ponudnikov, mora ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila in izpolnjevati pogoje iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42.
in 42.a členu ZJN-1. Pri dobavi živil morajo
ponudniki upoštevati vse veljavne predpise,
ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in
transporta le-teh.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima ponudnik sedež,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnja tri leta in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– da ima ponudnik poravnane 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da ima ponudnik organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
ponujenih živil,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, skladno z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi dobavo vseh ponujenih živil,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– kvaliteta živil.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Jav-raz-01-UH/
2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način plačila: poravnalni račun Banke
Slovenije,
01000-0000100090,
sklic
M05-31-2709226-3300; potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti ob njenem prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2005, do 10.
ure po lokalnem času; kolikor je ponudba
poslana po pošti šteje za pravočasno, če
prispe na naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 13. uri po lokalnem času; Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 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: 26. 9. 2005.
Banka Slovenije
Ob-26242/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Franci
Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta: gp.svlr@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/svrp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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: JN04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tretja faza nadgradnje informacijske infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 28, 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: tretja
faza nadgradnje informacijske infrastrukture.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki se izstavi po izvedeni uspešni postavitvi opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v preteklih treh letih (2002,
2003, 2004) ali v letošnjem letu za poljubnega naročnika (končnega kupca) opravil vsaj
tri uspešne dobave podobne opreme poljubne blagovne znamke (za podobno opremo
šteje dobava SAN; posamezna referenca
mora vrednostno znašati vsaj polovico ponudbene vrednosti);
5. ponudnik ima za vsako postavko opreme, ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za prodajo in podporo;
6. ponudnik ima na voljo redno zaposlene kadre z vsaj naslednjimi znanji: a) 1
kader s certiﬁkatom proizvajalca oziroma
principala za servis ponujene opreme TSM;
b) 1 kader s certiﬁkatom za programsko
opremo VMWare. Isti kader ima lahko certiﬁkata za obe področji;
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7. skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijo. Ponujena mora biti celotna razpisana
količina vseh postavk. Vzdrževalni pogoji
kot so zahtevani v obrazcu A-7 ponudba in
predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil bo naročnik štel, da ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: za
vsako postavko kopija veljavne pogodbe s
principalom oziroma proizvajalcem oziroma
listina, s katero je izkazana poslovna povezava (dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna podpora principala za razpisan posel.
Iz posamezne listine je lahko razvidno, da
pokriva več postavk opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno
dokazilo ni zahtevano);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
certiﬁkati kadrov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja o usposobljenosti kadrov;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7
ponudba in predračun (posebno dokazilo ni
zahtevano). Ponudnik za vsako ponujeno
postavko predloži tehnično dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN04/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo lahko tudi pisno zahtevajo preko e-mail naslova: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2005, do 12.
ure; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 13. uri; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Tehnična pomoč EPD/Evropski sklad za
regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Služba vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Št.

Gradnje
Št. 16/2005

Ob-26112/05
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za oddajo naročila: rekonstrukcija Zdravstvenega
doma Velenje, št. 167/2005, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23950/05, stran 6613, se spremeni točka II.3) tako, da se pravilno glasi:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila;
začetek oktobra 2005 in/ali konec 28. 2.
2006.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-26094/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rajko
Satler, direktor, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/234-14-10,
faks +386(0)2/234-14-52, elektronska pošta: azp-info@gov.si, internetni naslov
www.gov.si/azp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Milan Burg, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/234-14-37,
faks +386(0)2/234-14-52, elektronska pošta: azp-info@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/azp.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Kasper, Strma ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Milan Burg, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386(0)2/234-14-37, faks
+386(0)2/234-14-52, elektronska pošta: azp-info@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/azp.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003 SI 16 P PT 004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt »Modernizacija SV in TK naprav
na progi Pragersko–Ormož« je del projekta A in vsebuje prvi sklop ukrepov v
okviru predvidene modernizacije te proge. Proga Pragersko–Ormož–Središče
je del proge Pragersko–Hodoš–državna
meja z Madžarsko, ki je del V. Panevropskega koridorja konvencionalnih prog na
odseku Benetke–Trst/Koper–Ljubljana–
Pragersko–Budimpešta. Vgrajene naprave in sistemi morajo izpolnjevati zahteve
direktiv EU – 2001/16/EC in 96/48/EC in
njunih sprememb v direktivi 2004/20/EC
ter na njihovih podlagah sprejetih tehničnih speciﬁkacij za interoperabilnost.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: E038.
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: modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko–Ormož.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del: po podpisu pogodbe (predvidoma januar 2006), zaključek del:
najkasneje do 30. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini najmanj
10% ponudbene vrednosti brez DDV v SIT
oziroma v EUR za ponudnike, ki niso iz Slovenije (kolikor bo bančna garancija izdana
v SIT, je treba upoštevati srednji tečaj EUR
Banke Slovenije na dan objave v Uradnem
listu RS).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: potrjene
začasne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno 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 sodnega registra podjetij,
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje ipd.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno, oziroma izjavo, da ima
ponudnik zagotovljene vse pogoje za trajno
izvajanje dejavnosti v RS v skladu z veljavno zakonodajo,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah
v zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi, bilance stanja in bilance uspeha za leta
2002, 2003 in 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o eko-
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nomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 3
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje ekonomsko-ﬁnančnih pogojev
za priznanje sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– če je samostojni ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner
v skupnem nastopu/konzorciju), mora biti
sposoben izvesti najmanj 70% pogodbenih
del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da mora
imeti opremo, materiale, vire delovne sile
in ﬁnančne vire, potrebne za izvedbo tega
procenta pogodbenih del,
– če je glavni partner v skupnem nastopu/konzorciju, mora biti sposoben izvesti
sam s svojimi sredstvi najmanj 50% pogodbenih del,
– če je eden izmed ostalih partnerjev v
skupnem nastopu/konzorciju, mora biti sposoben izvesti sam s svojimi sredstvi najmanj
10% pogodbenih del,
– ponudnik (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju)
mora imeti dostop do kreditnih linij in drugih
ﬁnančnih sredstev, ustreznih, da zagotovi
zahtevane denarne prilive za čas trajanja
izvedbe del. V vsakem primeru mora biti
kreditni znesek vsaj 1.800,000.000 SIT,
– izvajalec je izvedel najmanj 3 projekte,
primerljive (po naravi in kompleksnosti) z
razpisanimi deli v zadnjih 15 letih. Za dela
podobne narave in kompleksnosti se štejejo: projekti v železniškem okolju na SV in
TK napravah, ki zajemajo tudi pripadajoča
gradbena dela,
– projektanti (samostojno podjetje ali
podjetja v skupnem nastopu/konzorciju, ki
imajo v slovenski sodni register vpisano dejavnost projektiranje) morajo imeti izkušnje
pri projektiranju vsaj 3 projektov, podobne
(po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih 15 letih. Med projekte podobne narave in kompleksnosti se štejejo
zaključeni projekti za signalnovarnostne
in telekomunikacijske naprave na železniških omrežjih v državah članicah Evropske
skupnosti. Projektant mora imeti zaposlene
najmanj 3 inženirje za projektiranje na področju elektrotehnike in telekomunikacij (od
katerih morata imeti dva izkušnje pri projektiranju vsaj 3 projektov, podobne, po naravi
in kompleksnosti, razpisanim delom v zadnji
15 letih – železniške elektronske in relejne signalnovarnostne in telekomunikacijske
naprave). Vsi inženirji morajo biti vpisani v
imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske
zbornice Slovenije in morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta,
– ponudnikovo (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju)
vodilno osebje, ki bo delalo na projektu,
mora zajemati vsaj:
– vodjo projekta z najmanj 15 leti delovnih izkušenj na ustreznem položaju in
področju del,
– vodjo gradbišča z najmanj 10 leti
delovnih izkušenj na ustreznem položaju in
področju del,
– glavnega delovodja za SV naprave
z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del,
– glavnega delovodja za zgornji ustroj
z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del,
– 2 glavna delovodja z najmanj 5 leti
delovnih izkušenj na ustreznem položaju in
področju del,
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– 2 odgovorna projektanta z najmanj
15 leti delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del, ki sta izdelala vsaj 3
projekte s področja železniških signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 40-41 z dne
22. 4. 2005, Ob-11243/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2005.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo se izvede na transakcijski račun pri Novi
KBM d.d. 04515 – 0000334091 (za tolarska
plačila) ali na devizni račun pri Novi Kreditni
banki Maribor d.d., št. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X (za devizna vplačila) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo Modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko–Ormož”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije
na dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 5. 12.
2005, do 12. ure po lokalnem času, Javna
agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI2000 Maribor.
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: najmanj 90 dni od skrajnega roka
za oddajo ponudb, navedenega v javno objavljenem razpisu.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pismenim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005,
ob 13. uri po lokalnem času, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI2000 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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: kohezijski sklad.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-26095/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Public agency for
rail transport in Republic of Slovenia, for
the attention of: Rajko Satler, director, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenia, tel.
+386(0)2/234-14-10, fax +386(0)2/234-14-52,
electronic mail: azp-info@gov.si, internet
address: www.gov.si/azp.

I.2) Address from which further information can be obtained: Public agency for rail transport in Republic of Slovenia, for the attention of: Milan Burg,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenia, tel.
+ 386(0)2/234-14-37, fax +386(0)2/234-14-52,
electronic mail: azp-info@gov.si, internet
address: www.gov.si/azp.
I.3) Address from which documentation
can be obtained: Proplus d.o.o., for the attention of: Andreja Kasper, Strma ulica 8, 2000
Maribor, Slovenia, tel. + 386(0)2/250-41-10,
fax +386(0)2/250-41-35, electronic mail:
proplus@proplus.si.
I.4) Address to which tenders/requests
to participate must be sent: Public agency for rail transport in Republic of Slovenia, for the attention of: Milan Burg, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenia, tel.
+386(0)2/234-14-37, fax +386(0)2/234-14-52,
electronic mail: azp-info@gov.si, internet address: www.gov.si/azp.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.1) Type of works contract: design and
execution.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by the
contracting authority: 2003 SI 16 P PT 004.
II.1.6) Description/object of the contract:
project “Upgrading of Signalling, Safety and Telecommunication devices and
systems on the railway line Pragersko–
Ormož” is part of the project A and contains the ﬁrst part of measures within
the modernisation of this railway line.
Railway line Pragersko–Ormož–Središče is a part of the railway line Pragersko–Hodoš–state border with Hungary,
and is a part of the Pan-european corridor no.V of conventional railway lines on
the section Venice–Trieste/Koper–Ljubljana–Pragersko–Budapest. Regarding
this, all devices and systems have to
fulﬁl the request stated in the directive
EU -2001/16/EC and 96/48/EC and their
changes in the directive 2004/20/EC and
all adopted technical speciﬁcations for
the interoperability, which are based on
those documents.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Slovenia.
NUTS code: E038.
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: Upgrading
of signalling, safety and telecommunication
devices and systems on the railway line
Pragersko–Ormož.
II.2.2) Options, description and time
when they may be exercised: no options.
II.3) Duration of the contract or time limit for completion: starting: after signing of
contract (probably January 2006), ending:
till 30. 12. 2007 at latest.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tender Guarantee in an amount not
less than 10% of Tender price excluding
VAT in SIT or EURO if the tenderer is not
from Slovenia (if the Tender Guarantee will
be issued in SIT, the mean exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the OG RS is relevant).
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: approved interim payment certiﬁcates.
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III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
contract.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: described in Tender Dossier – according to the Public Procurement
Act, ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Legal position – means of proof required:
– evidence, that the tenderer is registered by the competent Court of justice or
other agency. As evidence extract from the
Court of justice company registry is valid,
– tenderers shall also include authorization to render service (Decision, Business
License, …), where, on the basis of special
legislation, so required for the execution of
said services, or a statement, which guarantees that the Tenderer has fulﬁlled all applicable terms for sustained implementation of
its services in the Republic of Slovenia, in
accordance with the laws in force,
– evidence showing that the tenderer is
not subject of penal proceeding for its suspicion on corruption or that the tenderer was
not legally condemned for such actions,
– a document, which certiﬁes that a compulsory settlement, bankruptcy, liquidation
or other such formal action that would result
in the termination of operation has not been
ﬁled or commenced against the Tenderer,
that operations of the Tenderer are not being
overseen by extraordinary receivership, and
that no other action, similar to the ones mentioned, has not been ﬁled or commenced, in
accordance with applicable legislation of the
businesses’ country of origin,
– a document, which certiﬁes that the
Tenderer is not being penalised for its professional actions or, that the after-effects
of the judgment have been deleted from
record,
– a document, which certiﬁes that the
Tenderer has no tax or other contributions
due, in accordance with applicable law of
the businesses’ country of origin, or that the
Tenderer from a foreign country has no tax
due to the Republic of Slovenia.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– legal entities originating from the Republic of Slovenia: forms BON-1 and BON-2,
a written opinion of the authorised auditor
regarding paid maturing liabilities, balance
and performance sheets for years 2002,
2003 and 2004 and certiﬁcates of solvency
from all banks at which the Tenderer has
active transaction accounts,
– legal entities originating from foreign
countries: supporting documents, which
should reveal data regarding their economical/business performance of the last three
ﬁscal years, and which will show fulﬁlment
of all economical/ﬁnancial terms for the recognition of capability.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– if he is a sole tenderer (i.e. he may
have subcontractors, but he is not a partner in a Joint Venture for the purposes of
the Tender) he must carry out at least 70%
of the Contract Works by his own means,
deﬁned as meaning that he must have the
equipment, materials, human and ﬁnancial

resources necessary to enable him to carry
out this percentage of the Contract;
– if he is the Leading Partner in a Joint
Venture/Consortium, he must have the ability to carry out at least 50% of the Contract
Works by his own means;
– if he is another partner in a Joint Venture/Consortium (i.e. not the Leading Partner) he must have the ability to carry out
at least 10% of the Contract Works by his
own means;
– tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole), must
also have access to sufﬁcient credit and other ﬁnancial facilities adequate to cover the
required cash ﬂow for the duration of the
Contract. In any case the amount of credit
available must exceed 1.800,000.000 SIT;
– tenderer must have completed at least
3 projects similar (in nature and complexity)
to tendered works over the last 15 years.
Project of similar nature and complexity
means: projects in the railway area on SS
and TC devices, with belonging construction works;
– tenderer`s Designers (either a single
company or Joint Venture/Consortium as a
whole), which has “planning” listed as an activity in the Slovenian Court Register) must
have experience in designing at least 3 projects similar (in nature and complexity) to
tendered works over the last 15 years. Project of similar nature and complexity means:
completed projects for SS and TC devices
in the railway network in the member states of EU. Tenderer`s Designer must have
employed at least 3 engineers for designing
in the ﬁeld of electrotechnics and telecommunications (from which, two of them must
have experiences in designing at least 3
projects similar – in nature and complexity,
to tendered works over last 15 years-railway
electronics and relay SS and TC devices).
All engineers must be registered in the Engineer Chamber of Slovenia and must fulﬁlled
conditions for the main designer;
– tenderer`s (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) key
personnel shall be at least:
– project Manager with at least 15 years of working experience on relevant position and in relevant ﬁelds,
– site Manager with at least 10 years
of working experience on relevant position
and in relevant ﬁelds,
– main Foreman for SS Devices with
at least 5 years of working experience on
relevant position and in relevant ﬁelds,
– main Foreman – Permanent way
with at least 5 years of working experience
on relevant position and in relevant ﬁelds,
– 2 main Foremen with at least 5 years of working experience on relevant position and in relevant ﬁelds,
– 2 main Designers with at least 15
years of working experience on relevant position and in relevant ﬁelds. They should
have designed at least 3 projects in the ﬁeld
of railway SS and TC devices.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: 2005/S 75-072149,
of 16. 4. 2005.
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IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until: 5. 12. 2005. Price: 70.000 SIT.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, upon submitting the evidence of
payment for the Tender Dossier Payment
shall be carried out to the account No.
04515-0000334091 (for payments in SIT) or
to the bank account No. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X at Nova Kreditna banka
Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice “For tender dossier
Upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway line Pragersko–Ormož.
For the payments in SIT the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the OG
RS is relevant. Costs of Tender Dossier exclude courier delivery.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 5. 12. 2005, 12. hrs
local time, Public agency for railway transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5,
SI-2000 Maribor.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: Slovene language.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: at
least 90 days after the date for submitting
of Tenders indicated in the Procurement
Notice.
IV 3.7.1) Persons authorised to be present at the opening of tenders: tenderer`s
representative with the Power of Attorney.
IV.3.7.2) Date, time and place: 5. 12.
2005, at 13. hrs local time, Public sgency
for railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a project/programme ﬁnanced by eu funds: yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference: cohesion funds.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
23. 9. 2005.
Public agency for rail transport in
Republic of Slovenia
Ob-26244/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta: lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Starod.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Starod obsega izgradnjo
mednarodnega mejnega prehoda Starod v
obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Ilirska Bistrica,
Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih speciﬁkacij)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Starod obsega izgradnjo
mednarodnega mejnega prehoda Starod v
obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne odpiranja ponudb.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z
davkom na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: projekt
je soﬁnanciran iz Evropske unije v skladu
z Pravilnikom o ratiﬁkaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo o
implementaciji ﬁnančnih, tehničnih in ostalih
oblik sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93) v okviru programa PHARE in sredstev s strani
naročnika.
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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: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe
(posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske unije in Bolgarije, Romunije,
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Republike Srbije in Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike Makedonije in Turčije.
Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registrirana pravna
ali ﬁzična oseba, sposobna izvesti razpisana
dela (Potrdilo o registraciji).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih 2002,
2003 in 2004 mora biti najmanj 10,000.000
EUR (Revidirane bilance stanja);
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
1,500.000 EUR (Potrdilo o dostopu do posojila).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) je izvedel
vsaj 2 projekta izgradnje infrastrukture in
vsaj 2 projekta izgradnje mejnega prehoda,
industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe
v zadnjih 5 letih (referenčna potrdila naročnikov v obliki, podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovi (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) projektanti so izvedli vsaj 2 projekta projektiranja infrastrukture in vsaj 2 projekta projektiranja mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe v zadnjih 3
letih (referenčna potrdila naročnikov v obliki,
podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, odgovorni vodja
del, delovodja, odgovorni projektant) mora
imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem položaju in delih, podobnih razpisanim delom. Odgovorni vodja del (v skladu
s slovenskim Zakonom o graditvi objektov)
mora predložiti potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna potrdila o 5 letnih delovnih izkušnjah
na podobnem položaju (odgovorni vodja del)
in na delih, podobnih razpisanim delom (izgradnja infrastrukture in izgradnja mejnega
prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne
zgradbe). Ponudnik lahko ponudi dve odgovorni vodji del s 5 letnimi izkušnjami na
podobnem položaju (odgovorni vodja del),
enega z izkušnjami pri izgradnji infrastrukture in enega z izkušnjami pri izgradnji mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik

ponudil dve odgovorni vodji del, bo naročnik izmed njiju imenoval odgovornega vodjo
gradbišča (v skladu s slovenskim Zakonom
o graditvi objektov). Odgovorni projektant
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) mora predložiti potrdilo o vpisu v
imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
ter referenčna potrdila o 5 letnih delovnih
izkušnjah na podobnem položaju (odgovorni projektant) in na delih, podobnih razpisanim delom (projektiranje infrastrukture in
projektiranje mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe). Ponudnik
lahko ponudi dva odgovorna projektanta s
5 letnimi izkušnjami na podobnem položaju
(odgovorni projektant), enega z izkušnjami
pri projektiranju infrastrukture in enega z
izkušnjami pri projektiranju mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik ponudil dva
odgovorna projektanta, bo naročnik izmed
njiju imenoval odgovornega vodjo projekta
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) (Potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna
potrdila naročnikov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-17805/05, Ob-17806/05 z
dne 24. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 600 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR ali enake vsote v
SIT, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000–6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
KLHBSI22, s pripisom “Starod”. Za vplačila
v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92,
v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da;
a) Program:
PHARE: Council Regulation (EEC) št.
3906/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s
strani Council Regulation (EEC) št. 2698/90
z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC)
št. 3800/91 z dne 23. 12. 1991, Council
Regulation (EEC) št. 2334/92 z dne 7. 8.
1992, Council Regulation (EEC) št. 1764/93
z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC)
št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. 3. 1996,
Council Regulation (EC) št. 753/96 z dne
22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št.
1266/1999 z dne 21. 6. 1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. 12. 2000,
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17. 12. 2001 in Council Regulation (EC)
št. 769/2004 z dne 21. 4. 2004).
b) Financiranje: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
13. 10. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, SI – 6250 Ilirska Bistrica.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

operation (OG RS 56/93), in the framework
of the PHARE Programme and by funds
provided by the Contracting Authority.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States of the European Union
and Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, the Republic of
Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
All goods provided for in the contract must
originate in these countries.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender
has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenderer must be a registered ﬁrm
or natural person capable of carrying out the
speciﬁed works (Registration Certiﬁcate).
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– the average of Tenderer’'s annual turnovers in the years 2002, 2003 and 2004 (either a single company or Joint Venture/Consortium as a whole) must be of at least
10,000,000.00 EUR (Certiﬁed Statements
of Account);
– tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
must have access to credit facilities in the
amount of at least 1,500,000.00 EUR (Reference/Certiﬁcate of the Access to Credit
Facilities).
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have completed at least 2 projects comprising the construction of infrastructure and at
least 2 projects comprising the construction
of border crossing post, industrial building
or business building over the last 5 years
(Certiﬁcates from the relevant Contracting
Authorities in the form provided in the Tender Dossier);
– tenderer's (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Designers must have completed at least 2
projects comprising the design of infrastructure and at least 2 projects comprising the
design of border crossing post, industrial
building or business building over the last
3 years (Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities in the form provided in
the Tender Dossier);
– tenderer's (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Key
Personnel (Project Manager, Site Manager,
Foreman and Head Designer) must have
at least 5 years’ experience on relevant
position and in relevant works. Site Manager (odgovorni vodja del in accordance
with Slovenian Construction Act) must submit conﬁrmation of entry in the register of
Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates

Ob-26245/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services
of State Administration, for the attention
of: Ms. Lucija Remec, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: http://www.mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.

I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.1) Type of works contract: execution,
by whatever means of work, corresponding
to the requirements speciﬁed by the contracting authority.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: construction of
International Border Crossing Starod.
II.1.6) Description/object of the contract:
The project Construction of International
Border Crossing Starod includes the construction of an international border crossing post at Starod in the scope of plateau,
road and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Municipality of
Ilirska Bistrica, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the ﬁeld of construction and infrastructure (without special speciﬁcations)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
The project Construction of International
Border Crossing Starod includes the construction of an international border crossing post at Starod in the scope of plateau,
road and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 270 days from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
opening the Tenders.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value including Value
Added Tax (VAT) in EUR when signing the
contract. This must be delivered within 28
days after signing the contract.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: the Project is co-ﬁnanced by the
European Union in accordance with the
Regulation on ratiﬁcation of Framework
Agreement between the Government of
Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on
ﬁnancial, technical and other forms of co-

Stran

Stran

7132 /

Št.

87 / 30. 9. 2005

of the 5 years’ experience on relevant position (Site Manager) and in relevant works
(infrastructure and construction of border
crossing posts, industrial buildings or business buildings). Tenderer can bid two Site
Managers with 5 years’ experience on relevant position (Site Manager), one with
experience in construction of infrastructure
and one with experience in construction
of border crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two
Site Managers, Responsible Site Manager
(odgovorni vodja gradbišča in accordance
with Slovenian Construction Act) will be appointed by the Contracting Authority. Head
Designer (odgovorni projektant in accordance with Slovenian Construction Act) must
submit conﬁrmation of entry in the register
of Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates
of the 5 years’ experience on relevant position (Head Designer) and in relevant works
(designing infrastructure and designing border crossing posts, industrial buildings or
business buildings). Tenderer can bid two
Head Designers with 5 years’ experience
on relevant position (Head Designer), one
with experience in designing infrastructure
and one with experience in designing border
crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two Head Designers, Responsible Head Designer (odgovorni
vodja projekta in accordance with Slovenian
Construction Act) will be appointed by the
Contracting Authority. (Conﬁrmations of Entry in the Register of Chamber of Engineers
of Slovenia and/or Chamber of Architecture
and Spatial Planning of Slovenia and Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities).
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: in accordance with the
decision of the Ministry of ﬁnance (CFCU).
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Ob-17805/05,
Ob-17806/05 of 24. 6. 2005.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0305.01/1.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 2. 11. 2005.
Price: 600 EUR.
Terms and method of payment:
The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 600.00 or equivalent in SIT,
which excludes courier delivery, has been
credited to the account name SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN Code / Account
No: SI5633000-6617471620, Swift Code:
KLHBSI22, with the notice “Starod”. For the
payments, the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
publication of this procurement notice in the
Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia
is relevant. Tenders must be submitted using the standard tender form included in the
tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
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Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386 1 241 90 92 at least 11 days before the deadline for submission of tenders
given in item IV.3.3. The Contracting Authority reply to all tenderers' question at least 6
days before the deadline for submission of
tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
or requests to participate: 2. 11. 2005 till 9
o'clock.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: the tenders will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 2. 11.
2005 at 10 o'clock; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave (Ministry
of Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services
of State Administration), Gregorčičeva 25a,
SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
one: no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
a) Programme:
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 (as amended by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17th September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991,
Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7th
August 1992, Council Regulation (EEC) No
1764/93 of 30th June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12th June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11th
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22nd April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21st June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5th
December 2000, Council Regulation (EC)
No 2500/2001 of 17th December 2001 and
Council Regulation (EC) No 769/2004 of 21st
April 2004).
b) Financing: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective
Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer, on 13. 10.
2005, at 10:00 hrs local time, at the premises of Občina Ilirska Bistrica (Municipality
of Ilirska Bistrica), Bazoviška cesta 14, SI
– 6250 Ilirska Bistrica. Participation to the
information meeting and site visit is recommended, but not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
23. 9. 2005.
Ministry of Public Administration
Ob-26246/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za

investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta: lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Dragonja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Dragonja obsega izgradnjo
mednarodnega mejnega prehoda Dragonja
v obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Piran, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih speciﬁkacij)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Dragonja obsega izgradnjo
mednarodnega mejnega prehoda Dragonja
v obsegu: plato, cestna in komunalna infrastruktura ter objekti vključno z opremo in
nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
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znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne odpiranja ponudb.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z
davkom na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: projekt
je soﬁnanciran iz Evropske unije v skladu
z Pravilnikom o ratiﬁkaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo o
implementaciji ﬁnančnih, tehničnih in ostalih
obliko sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93) v
okviru programa PHARE in sredstev s strani
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe
(posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske unije in Bolgarije, Romunije,
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Republike Srbije in Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike Makedonije in Turčije.
Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registrirana pravna
ali ﬁzična oseba, sposobna izvesti razpisana
dela (Potrdilo o registraciji).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih 2002,
2003 in 2004 mora biti najmanj 10,000.000
EUR (Revidirane bilance stanja);
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
1,500.000 EUR (Potrdilo o dostopu do posojila).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) je izvedel
vsaj 2 projekta izgradnje infrastrukture in
vsaj 2 projekta izgradnje mejnega prehoda,
industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe
v zadnjih 5 letih (referenčna potrdila naročnikov v obliki, podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovi (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) projektanti so izvedli vsaj 2 projekta projektiranja infrastrukture in vsaj 2 projekta projektiranja mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe v zadnjih 3
letih (referenčna potrdila naročnikov v obliki,
podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, odgovorni vodja
del, delovodja, odgovorni projektant) mora

imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem položaju in delih, podobnih razpisanim delom. Odgovorni vodja del (v skladu
s slovenskim Zakonom o graditvi objektov)
mora predložiti potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna potrdila o 5 letnih delovnih izkušnjah
na podobnem položaju (odgovorni vodja del)
in na delih, podobnih razpisanim delom (izgradnja infrastrukture in izgradnja mejnega
prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne
zgradbe). Ponudnik lahko ponudi dve odgovorni vodji del s 5 letnimi izkušnjami na
podobnem položaju (odgovorni vodja del),
enega z izkušnjami pri izgradnji infrastrukture in enega z izkušnjami pri izgradnji mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik
ponudil dve odgovorni vodji del, bo naročnik izmed njiju imenoval odgovornega vodjo
gradbišča (v skladu s slovenskim Zakonom
o graditvi objektov). Odgovorni projektant
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) mora predložiti potrdilo o vpisu v
imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
ter referenčna potrdila o 5 letnih delovnih
izkušnjah na podobnem položaju (odgovorni projektant) in na delih, podobnih razpisanim delom (projektiranje infrastrukture in
projektiranje mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe). Ponudnik
lahko ponudi dva odgovorna projektanta s
5 letnimi izkušnjami na podobnem položaju
(odgovorni projektant), enega z izkušnjami
pri projektiranju infrastrukture in enega z
izkušnjami pri projektiranju mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik ponudil dva
odgovorna projektanta, bo naročnik izmed
njiju imenoval odgovornega vodjo projekta
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) (Potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna
potrdila naročnikov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-17809/05, Ob-17810/05 z
dne 24. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 600 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 600,00 EUR ali enake
vsote v SIT, na račun: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, Swift koda:
KLHBSI22, s pripisom “Dragonja”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave. Ponudbe morajo biti pred-
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ložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI –
1000 Ljubljana, faks št.: +386/1/241-90-92,
v roku najkasneje 11 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred
rokom za oddajo ponudb
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
a) Program:
PHARE: Council Regulation (EEC) št.
3906/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s
strani Council Regulation (EEC) št. 2698/90
z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC)
št. 3800/91 z dne 23. 12. 1991, Council
Regulation (EEC) št. 2334/92 z dne 7. 8.
1992, Council Regulation (EEC) št. 1764/93
z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC)
št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. 3. 1996,
Council Regulation (EC) št. 753/96 z dne
22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št.
1266/1999 z dne 21. 6. 1999, Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. 12. 2000,
Council Regulation (EC) št. 2500/2001 z
dne 17. 12. 2001 in Council Regulation (EC)
št. 769/2004 z dne 21. 4. 2004).
b) Financiranje: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
11. 10. 2005 ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
SI – 6330 Piran. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-26247/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services
of State Administration, for the attention
of: Ms. Lucija Remec, Gregorčičeva 27a,
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1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: http://www.mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.1) Type of works contract: execution,
by whatever means of work, corresponding
to the requirements speciﬁed by the contracting authority.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: construction of
International Border Crossing Dragonja.
II.1.6) Description/object of the contract:
The project Construction of International
Border Crossing Dragonja includes the construction of an international border crossing
post at Dragonja in the scope of plateau,
road and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Municipality of
Piran, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the ﬁeld of construction and infrastructure (without special speciﬁcations)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
The project Construction of International
Border Crossing Dragonja includes the construction of an international border crossing
post at Dragonja in the scope of plateau,
road and communal infrastructure, buildings
(including equipment) and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 270 days from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
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The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
opening the Tenders.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value including Value
Added Tax (VAT) in EUR when signing the
contract. This must be delivered within 28
days after signing the contract.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: the Project is co-ﬁnanced by the
European Union in accordance with the
Regulation on ratiﬁcation of Framework
Agreement between the Government of
Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on
ﬁnancial, technical and other forms of cooperation (OG RS 56/93), in the framework
of the PHARE Programme and by funds
provided by the Contracting Authority.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States of the European Union
and Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, the Republic of
Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
All goods provided for in the contract must
originate in these countries.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender
has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenderer must be a registered ﬁrm
or natural person capable of carrying out the
speciﬁed works (Registration Certiﬁcate).
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– the average of Tenderer's annual turnovers in the years 2002, 2003 and 2004 (either a single company or Joint Venture/Consortium as a whole) must be of at least
10,000,000.00 EUR (Certiﬁed Statements
of Account);
– tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
must have access to credit facilities in the
amount of at least 1,500,000.00 EUR (Reference/Certiﬁcate of the Access to Credit
Facilities).
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have completed at least 2 projects comprising the construction of infrastructure and at
least 2 projects comprising the construction
of border crossing post, industrial building
or business building over the last 5 years
(Certiﬁcates from the relevant Contracting
Authorities in the form provided in the Tender Dossier);
– tenderer's (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Designers must have completed at least 2
projects comprising the design of infrastruc-

ture and at least 2 projects comprising the
design of border crossing post, industrial
building or business building over the last
3 years (Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities in the form provided in
the Tender Dossier);
– tenderer's (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) Key
Personnel (Project Manager, Site Manager,
Foreman and Head Designer) must have
at least 5 years’ experience on relevant
position and in relevant works. Site Manager (odgovorni vodja del in accordance
with Slovenian Construction Act) must submit conﬁrmation of entry in the register of
Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates
of the 5 years’ experience on relevant position (Site Manager) and in relevant works
(infrastructure and construction of border
crossing posts, industrial buildings or business buildings). Tenderer can bid two Site
Managers with 5 years’ experience on relevant position (Site Manager), one with
experience in construction of infrastructure
and one with experience in construction
of border crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two
Site Managers, Responsible Site Manager
(odgovorni vodja gradbišča in accordance
with Slovenian Construction Act) will be appointed by the Contracting Authority. Head
Designer (odgovorni projektant in accordance with Slovenian Construction Act) must
submit conﬁrmation of entry in the register
of Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates
of the 5 years’ experience on relevant position (Head Designer) and in relevant works
(designing infrastructure and designing border crossing posts, industrial buildings or
business buildings). Tenderer can bid two
Head Designers with 5 years’ experience
on relevant position (Head Designer), one
with experience in designing infrastructure
and one with experience in designing border
crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two Head Designers, Responsible Head Designer (odgovorni
vodja projekta in accordance with Slovenian
Construction Act) will be appointed by the
Contracting Authority. (Conﬁrmations of Entry in the Register of Chamber of Engineers
of Slovenia and/or Chamber of Architecture
and Spatial Planning of Slovenia and Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities)
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: in accordance with the
decision of the Ministry of ﬁnance (CFCU).
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Ob-17809/05,
Ob-17810/05 of 24. 6. 2005.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0305.01/2.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 2. 11. 2005.
Price: 600 EUR.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
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proof that a non-refundable tender fee of
EUR 600.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN Code / Account
No: SI5633000-6617471620, Swift Code:
KLHBSI22, with the notice “Dragonja”. For
the payments, the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia on the day of
the publication of this procurement notice in
the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must be submitted
using the standard tender form included in
the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386 1 241 90 92 at least 11 days before the deadline for submission of tenders
given in item IV.3.3. The Contracting Authority reply to all tenderers' question at least 6
days before the deadline for submission of
tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
or requests to participate: 2. 11. 2005 till
9 o'clock.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV.3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: the tenders will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 2. 11.
2005 at 12 o'clock; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave (Ministry
of Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services
of State Administration), Gregorčičeva 25a,
SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
a) Programme:
PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18th December 1989 (as amended by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17th September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23rd December 1991,
Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7th
August 1992, Council Regulation (EEC) No
1764/93 of 30th June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12th June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11th
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22nd April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21st June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5th
December 2000, Council Regulation (EC)
No 2500/2001 of 17th December 2001 and
Council Regulation (EC) No 769/2004 of 21st
April 2004).
b) Financing: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective

Tenderers having obtained the tender dossier, will be held by the Contracting Authority and the Consulting Engineer, on 11. 10.
2005, at 10:00 hrs local time, at the premises of Občina Piran (Municipality of Piran),
Tartinijev trg 2, SI – 6330 Piran. Participation
to the information meeting and site visit is
recommended, but not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
23. 9. 2005.
Ministry of Public Administration
Ob-26248/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Lucija Remec, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-98,
faks +386/1/478-18-05, elektronska pošta: lucija.remec@gov.si, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urša Pavčič, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja mednarodnega
mejnega prehoda Središče ob Dravi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Središče ob Dravi obsega
izgradnjo mednarodnega mejnega prehoda
Središče ob Dravi v obsegu: plato, cestna in
komunalna infrastruktura ter objekti vključno
z opremo in nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Ormož, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (Splošna
dela na področju stavb in nizkih gradenj
(brez posebnih speciﬁkacij)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Središče ob Dravi obsega
izgradnjo mednarodnega mejnega prehoda
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Središče ob Dravi v obsegu: plato, cestna in
komunalna infrastruktura ter objekti vključno
z opremo in nadstrešnice.
Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelava tehnične
dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in vzdrževanje, projekta za vpis v uradne evidence) ter izgradnja
mejnega prehoda z objekti in oprema objektov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne odpiranja ponudb.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z
davkom na dodano vrednost (DDV), v EUR.
Garancija mora biti predložena v 28 dneh od
dneva podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: projekt
je soﬁnanciran iz Evropske unije v skladu
s Pravilnikom o ratiﬁkaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo o
implementaciji ﬁnančnih, tehničnih in ostalih
obliko sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93) v
okviru programa PHARE in sredstev s strani
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: na razpisu lahko enakopravno sodelujejo ﬁzične in pravne osebe
(posamezno ali na osnovi skupnega nastopa – Joint Venture/Konzorcij) iz držav članic Evropske unije in Bolgarije, Romunije,
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Republike Srbije in Črne gore, bivše jugoslovanske Republike Makedonije in Turčije.
Vse blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
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: komisija za ocenjevanje ponudb bo
izbrala ponudnika, čigar ponudba bo ustrezala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registrirana pravna
ali ﬁzična oseba, sposobna izvesti razpisana
dela (Potrdilo o registraciji).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečje ponudnikovih (samostojnega
ponudnika ali vseh partnerjev ponudbenega konzorcija) letnih prometov v letih 2002,
2003 in 2004 mora biti najmanj 6,500.000
EUR (Revidirane bilance stanja);
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) mora
imeti dostop do posojila v višini najmanj
1,000.000 EUR (Potrdilo o dostopu do posojila).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik (samostojni ponudnik ali vsi
partnerji ponudbenega konzorcija) je izvedel
vsaj 2 projekta izgradnje infrastrukture in
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vsaj 2 projekta izgradnje mejnega prehoda,
industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe
v zadnjih 5 letih (Referenčna potrdila naročnikov v obliki, podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovi (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) projektanti so izvedli vsaj 2 projekta projektiranja infrastrukture in vsaj 2 projekta projektiranja mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe v zadnjih 3
letih (Referenčna potrdila naročnikov v obliki, podani v razpisni dokumentaciji);
– ponudnikovo (samostojni ponudnik ali
vsi partnerji ponudbenega konzorcija) ključno osebje (vodja projekta, odgovorni vodja
del, delovodja, odgovorni projektant) mora
imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem položaju in delih, podobnih razpisanim delom. Odgovorni vodja del (v skladu
s slovenskim Zakonom o graditvi objektov)
mora predložiti potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna potrdila o 5-letnih delovnih izkušnjah
na podobnem položaju (odgovorni vodja del)
in na delih, podobnih razpisanim delom (izgradnja infrastrukture in izgradnja mejnega
prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne
zgradbe). Ponudnik lahko ponudi dve odgovorni vodji del s 5-letnimi izkušnjami na
podobnem položaju (odgovorni vodja del),
enega z izkušnjami pri izgradnji infrastrukture in enega z izkušnjami pri izgradnji mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik
ponudil dve odgovorni vodji del, bo naročnik izmed njiju imenoval odgovornega vodjo
gradbišča (v skladu s slovenskim Zakonom
o graditvi objektov). Odgovorni projektant
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) mora predložiti potrdilo o vpisu v
imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
ter referenčna potrdila o 5-letnih delovnih
izkušnjah na podobnem položaju (odgovorni projektant) in na delih, podobnih razpisanim delom (projektiranje infrastrukture in
projektiranje mejnega prehoda, industrijske
zgradbe ali poslovne zgradbe). Ponudnik
lahko ponudi dva odgovorna projektanta s
5-letnimi izkušnjami na podobnem položaju
(odgovorni projektant), enega z izkušnjami
pri projektiranju infrastrukture in enega z
izkušnjami pri projektiranju mejnega prehoda, industrijske zgradbe ali poslovne zgradbe. V primeru, da bo ponudnik ponudil dva
odgovorna projektanta, bo naročnik izmed
njiju imenoval odgovornega vodjo projekta
(v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov) (potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije in/ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter referenčna
potrdila naročnikov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-17807/05, Ob-17808/05 z
dne 24. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0305.01/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 600 EUR.
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Pogoji in način plačila:
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI–1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 600 EUR
ali enake vsote v SIT, na račun: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000–6617471620, IBAN koda
/ št. računa SI5633000-6617471620, Swift
koda: KLHBSI22, s pripisom “Središče ob
Dravi”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
v roku najkasneje 11 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 6 dni pred
rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 14. uri; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, SI – 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da;
a) Program: PHARE: Council Regulation
(EEC) št. 3906/89 z dne 18. 12. 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC)
št. 2698/90 z dne 17. 9. 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne 23. 12.
1991, Council Regulation (EEC) št. 2334/92
z dne 7. 8. 1992, Council Regulation (EEC)
št. 1764/93 z dne 30. 6. 1993, Council Regulation (EC) št. 1366/95 z dne 12. 6. 1995,
Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne
11. 3. 1996, Council Regulation (EC) št.
753/96 z dne 22. 4. 1996, Council Regulation (EC) št. 1266/1999 z dne 21. 6. 1999,
Council Regulation (EC) št. 2666/2000 z
dne 5. 12. 2000, Council Regulation (EC)
št. 2500/2001 z dne 17. 12. 2001 in Council
Regulation (EC) št. 769/2004 z dne 21. 4.
2004).
b) Financiranje: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
14. 10. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,

na naslovu: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
SI – 2270 Ormož. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-26249/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services
of State Administration, for the attention
of: Ms. Lucija Remec, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
+386/1/478-18-98, fax +386/1/478-18-05,
electronic mail: lucija.remec@gov.si, internet address: http://www.mju.gov.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: SL Consult d.o.o., for the
attention of: Ms. Urša Pavčič, Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana, Slovenija, telephone
+386/1/241-90-90, fax +386/1/241-90-92,
electronic mail: ursa.pavcic@sl-consult.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.1) Type of works contract: execution,
by whatever means of work, corresponding
to the requirements speciﬁed by the contracting authority.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: construction of
International Border Crossing Središče
ob Dravi.
II.1.6) Description/object of the contract:
The project Construction of International
Border Crossing Središče ob Dravi includes
the construction of an international border
crossing post at Središče ob Dravi in the
scope of plateau, road and communal infrastructure, buildings (including equipment)
and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.1.7) Site or location of works, place
of delivery or performance: Municipality of
Ormož, Slovenia.
NUTS code: EO38.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,1 (General
works in the ﬁeld of construction and infrastructure (without special speciﬁcations)).
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
The project Construction of International
Border Crossing Središče ob Dravi includes
the construction of an international border
crossing post at Središče ob Dravi in the
scope of plateau, road and communal in-
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frastructure, buildings (including equipment)
and rooﬁng constructions.
The Contractor shall carry out the following tasks: preparation of Design for Building
Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation of
technical documentation (As Built Drawings,
Operating and Maintenance Plan, Ofﬁcial
Records inscription Plan) and construction
and equipment of the facilities.
II.3) duration of the contract or time limit
for completion: 270 days from the award of
the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2%
of tender price excluding Value Added Tax
(VAT) in EUR when submitting their tender.
The Tender Guarantee shall have validity
of not less than 120 days from the date of
opening the Tenders.
The successful tenderer will be requested to provide a performance guarantee of
10% of the contract value including Value
Added Tax (VAT) in EUR when signing the
contract. This must be delivered within 28
days after signing the contract.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions: the Project is co-ﬁnanced by the
European Union in accordance with the
Regulation on ratiﬁcation of Framework
Agreement between the Government of
Republic of Slovenia and European Commission on implementation of measures on
ﬁnancial, technical and other forms of cooperation (OG RS 56/93), in the framework
of the PHARE Programme and by funds
provided by the Contracting Authority.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: participation is open on equal terms to
all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – Joint
Venture/Consortium of Tenderers) of the
Member States of the European Union
and Bulgaria, Romania, Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, the Republic of
Serbia and Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
All goods provided for in the contract must
originate in these countries.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: the Evaluation Committee shall select the Tenderer whose Tender
has been determined to meet the administrative and technical criteria, and has the
lowest price.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: tenderer must be a registered ﬁrm
or natural person capable of carrying out the
speciﬁed works (Registration Certiﬁcate).
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– the average of Tenderer’s annual turnovers in the years 2002, 2003 and 2004 (either a single company or Joint Venture/Consortium as a whole) must be of at least
6,500,000.00 EUR (Certiﬁed Statements of
Account);
– tenderer (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
must have access to credit facilities in the

amount of at least 1,000,000.00 EUR (Reference/Certiﬁcate of the Access to Credit
Facilities).
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– tenderer (either a single company or
Joint Venture/Consortium as a whole) must
have completed at least 2 projects comprising the construction of infrastructure and at
least 2 projects comprising the construction
of border crossing post, industrial building
or business building over the last 5 years
(Certiﬁcates from the relevant Contracting
Authorities in the form provided in the Tender Dossier);
– tenderer’s (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Designers must have completed at least 2
projects comprising the design of infrastructure and at least 2 projects comprising the
design of border crossing post, industrial
building or business building over the last
3 years (Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities in the form provided in
the Tender Dossier);
– tenderer’s (either a single company
or Joint Venture/Consortium as a whole)
Key Personnel (Project Manager, Site Manager, Foreman and Head Designer) must
have at least 5 years’ experience on relevant position and in relevant works. Site
Manager (odgovorni vodja del in accordance with Slovenian Construction Act) must
submit conﬁrmation of entry in the register
of Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates
of the 5 years’ experience on relevant position (Site Manager) and in relevant works
(infrastructure and construction of border
crossing posts, industrial buildings or business buildings). Tenderer can bid two Site
Managers with 5 years’ experience on relevant position (Site Manager), one with
experience in construction of infrastructure
and one with experience in construction
of border crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two
Site Managers, Responsible Site Manager
(odgovorni vodja gradbišča in accordance
with Slovenian Construction Act) will be appointed by the Contracting Authority. Head
Designer (odgovorni projektant in accordance with Slovenian Construction Act) must
submit conﬁrmation of entry in the register
of Chamber of Engineers of Slovenia and/or
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia and reference certiﬁcates
of the 5 years’ experience on relevant position (Head Designer) and in relevant works
(designing infrastructure and designing border crossing posts, industrial buildings or
business buildings). Tenderer can bid two
Head Designers with 5 years’ experience
on relevant position (Head Designer), one
with experience in designing infrastructure
and one with experience in designing border
crossing posts, industrial buildings or business buildings. In case of two Head Designers, Responsible Head Designer (odgovorni
vodja projekta in accordance with Slovenian
Construction Act) will be appointed by the
Contracting Authority. (Conﬁrmations of Entry in the Register of Chamber of Engineers
of Slovenia and/or Chamber of Architecture
and Spatial Planning of Slovenia and Certiﬁcates from the relevant Contracting Authorities).
IV.1) Type of procedure: open.
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IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of accelerated procedure: in accordance with the
decision of the Ministry of ﬁnance (CFCU).
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Ob-17807/05,
Ob-17808/05 of 24. 6. 2005.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0305.01/3.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until: 2. 11. 2005.
Price: 600 EUR.
Terms and method of payment: the tender dossier is available from the following
address: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 600.00 or equivalent in SIT, which
excludes courier delivery, has been credited to the account name SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account No:
33000-6617471620, IBAN Code / Account
No: SI5633000-6617471620, Swift Code:
KLHBSI22, with the notice “Središče ob
Dravi”. For the payments, the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the publication of this procurement notice in the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is relevant. Tenders must
be submitted using the standard tender form
included in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer, acting on behalf of the
Contracting Authority, SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, fax
No +386 1 241 90 92 at least 11 days before the deadline for submission of tenders
given in item IV.3.3. The Contracting Authority reply to all tenderers' question at least 6
days before the deadline for submission of
tenders.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
or requests to participate: 2. 11. 2005 till 9
o'clock.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV.3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: the tenders will be opened in public session.
IV.3.7.2) Date, time and place: 2. 11.
2005 at 14.; Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave (Ministry of
Public Administration, Directorate for Investments, Real Estate and Joint Services of
State Administration), Gregorčičeva 25a, SI
– 1000 Ljubljana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
a) Programme: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 (as amended by Council Regulation
(EEC) No 2698/90 of 17th September 1990,
Council Regulation (EEC) No 3800/91 of 23rd
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December 1991, Council Regulation (EEC)
No 2334/92 of 7th August 1992, Council
Regulation (EEC) No 1764/93 of 30th June
1993, Council Regulation (EC) No 1366/95
of 12th June 1995, Council Regulation (EC)
No 463/96 of 11th March 1996, Council Regulation (EC) No 753/96 of 22nd April 1996,
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of
21st June 1999, Council Regulation (EC) No
2666/2000 of 5th December 2000, Council
Regulation (EC) No 2500/2001 of 17th December 2001 and Council Regulation (EC)
No 769/2004 of 21st April 2004).
b) Financing: 2003 Phare National
Programme for Slovenia, programme no.
2003/004-938-10.
VI.4) Additional information: an information meeting and site visit for prospective Tenderers having obtained the tender
dossier, will be held by the Contracting
Authority and the Consulting Engineer, on
14. 10. 2005, at 10:00 hrs local time, at
the premises of Občina Ormož (Municipality of Ormož), Ptujska cesta 6, SI – 2270
Ormož. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
23. 9. 2005.
Ministry of Public Administration
Ob-25683/05
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) 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: izgradnja občinske stavbe z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli z
zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podčetrtek.
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: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti;
– izjavo banke, da bo izdala garancijo
za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– izjavo banke, da bo izdala garancijo
za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjeni s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnika,
in sicer v roku 60 dni po potrditvi.
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 biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazila za pravne osebe (gospodarske družbe):
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Dokazila za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
2. Potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen, izdano
s strani Ministrstva za pravosodje, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
Dokazilo: potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb, da
ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– odločba pristojnega organa, izdana
skladno s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– priglasitveni list začetka poslovanja, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.

3. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, za kar priloži naslednje
listine:
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– obrazca BON-1 in BON-2, iz katerih
so razvidni podatki in kazalniki za zadnjih
pet let in podatki o plačilni sposobnosti ter
ﬁnančni disciplini;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz katerega bodo razvidni boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih, kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik):
– podatki iz izkaza poslovnega izida in
bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki
se predložijo DURS-u: priloži se lahko fotokopija, ki mora biti žigosana in podpisana
s strani pooblaščene osebe ponudnika za
podpis ponudbe;
– mnenje oziroma izkaz poslovne banke,
pri kateri ima odprt transakcijski račun, iz katerega bodo razvidni boniteta in plačilna disciplina ter sposobnosti ponudnika v zadnjih
6 mesecih; kolikor ima ponudnik odprtih več
poslovnih računov in pri več poslovnih bankah, mora predložiti original potrdila za vsak
račun pri vsaki od poslovnih bank;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik izvedel v zadnjih petih
letih vsaj tri podobne objekte v vrednosti
posameznega objekta najmanj 50% razpisanih del;
– da ima ponudnikovo ključno osebje v
zadnjih petih letih izkušnje pri izvedbi dveh
projektov, primerljivih razpisanim delom;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 8 let delovnih izkušenj in je
vodil gradnje v zadnjih 5 letih na vsaj treh
podobnih objektih.
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: 41410-004/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 10. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na
transakcijski račun: 01292-0100003930,
sklic na št. 00 7141, z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 10. 2005, do 12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Občina Podčetrtek

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na www.lenart.si,
»Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Izgradnja primarnega vodovoda Voličina-Selce z objekti« do vključno 2. 11. 2005.
Na tem naslovu bodo tudi v času javnega
razpisa posredovani morebitna dopolnila,
popravki, pojasnila razpisne dokumentacije in druge informacije o javnem naročilu.
Morebitna vprašanja lahko zainteresirani
ponudniki posredujejo naročniku tudi na enaslov: obcina@lenart.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Občina Lenart

Ob-25814/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik in Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35205-11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja primarnega vodovoda VoličinaSelce z objekti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart, KS Voličina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja primarnega vodovodnega cevovoda (l
= 2550m) in objektov: prečrpalna postaja
Jazbine, prečrpalna postaja Dolge njive, rezervoar Dolge njive (50m3).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 11. 2005 in/ali konec
31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
Uspešen ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti.
Ob primopredaji objekta mora izvajalec
izročiti naročniku bančno garancijo za brezhibno delovanje v višini 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešno

opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je ﬁnančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Razpisna dokumentacija je brezplačno
na razpolago zainteresiranim ponudnikom
na spletni strani naročnika: www.lenart.si,
rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in
javni razpisi«: »Izgradnja primarnega vodovoda Voličina-Selce z objekti«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 11. 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 10. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
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Ob-25935/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: 34404-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja pločnika Črešnjevci z ureditivijo
vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltiranje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Črešnjevci v Občini
Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
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: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
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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: pogoj za udeležbo na tem javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih
treh letih vsaj trikrat pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi podobnih del (vodovod,
kanalizacija, javna razsvetljava in asfaltiranje) v vrednosti nad 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 17. 10. 2005,
cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona, št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (ﬁrma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec,
namen nakazila – Pločnik Črešnjevci).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 13. uri, velika sejna soba občinske uprave – Občina Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Gornja Radgona
Ob-25936/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.- s.r.l.,
Lido Gržinič, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-20, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: rizanski.vodovod@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: S-25/1-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovodnega omrežja Socerb (cevovodi iz duktila Ø 100, 80 mm,
L=1720 m in raztežilnik 20 m3).
Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave
ali izvedbe: Socerb.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
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: celoten
obseg, in sicer razdelilni cevovod in raztežilnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Socerb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 190 od oddaje naročila, začetek
21. 11. 2005 in/ali konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, predloži jo
izbran ponudnik ob podpisu pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti, bančno garancijo predloži izvajalec pred iztekom bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del
oziroma po dokončanju del in ob uspešni
primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila v roku 75 dni od potrditve
situacije za dela, opravljena v preteklem
mesecu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora predložiti vsa dokazila
in dokumente ter izpolniti vse pogoje v skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu,
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o ﬁnančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta, BON 1 in BON
2, ki nista starejša od 30 dni).
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prisprevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenčna lista, potrjeno s strani investitorjev z navedbo vodovodnih objektov,
– seznam podizvajalcev,
– razpoložljiva tehnična oprema,
– vodstveni kader gradbišča z referencami.
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 24. 10. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 13.15, Rižanski vodovod Koper, Ulica
15. maja 13 (soba 113), 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. 9. 2005.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 19
Ob-26074/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-92, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 5/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je ureditev garaže in mehanične delavnice za deponijsko mehanizacijo na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JN je 31,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 11. 2005.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (brez DDV) – 80 točk,
2. rok izvedbe del – 20 točk.
Skupaj 100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 10. 2005; od
ponedeljka do petka od 10. do 14. ure.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana; med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR G 5/05 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2005
ob 11. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana v sejni sobi št. 200,
drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 56/2005
Ob-26099/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/A, 2211 Pesnica pri Mariboru, Republika Slovenija, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.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: št. 951-4/2005.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja sanitarne kanalizacije v naselju
Pesnica pri Mariboru po projektu PGD,
PZI št. 051-11/03, z datumom maj 2003,
ki ga je izdelalo podjetje Planum d.o.o.,
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor. Dela
se bodo izvajala v letu 2005 in 2006 v okviru zagotovljenih sredstev v občinskem
proračunu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje naselja Pesnica
pri Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dolžina
vseh kanalov celotne kanalizacije po projektu PGD, PZI, št. 051-11/03 znaša 5.058,17
m. Kanalizacija se gradi iz cevi PHD DN 250
– DIN 16961 SN8. Na celotnem omrežju se
gradita še dve črpališči s tlačnima vodoma.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v letu 2005 se zgradi kanal 1.0 v
skupni dolžini 1.271,29 m in obe črpališči s
tlačnima vodoma. Preostali kanali v dolžini
3.768,88 m pa se zgradijo do 30. 9. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2005 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih situacijah, rok plačila najmanj
60 dni od prejema s strani nadzornika potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: izvajalska 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:
– 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 poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je 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 300 milijonov SIT;
– da je v zadnjih treh letih zgradil vsaj
dva tovrstna objekta v vrednosti najmanj sto
milijonov SIT (za posamezni objekt) in ima
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potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu
z vrednostmi in datumi izvedbe;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi najmanj 60 dnevni plačilni rok
od prejema s strani nadzornika potrjene situacije;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT (veljavno še 60 dni po odpiranju ponudb);
– da predloži izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000
SIT, veljavno še trideset dni po preteku pogodbenega roka;
– da predloži izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20,000.000
SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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
račun, da le ta v preteklih šestih mesecih ni
bil blokiran. Ponudnikov skupni promet v
letu 2004 mora znašati vsaj 300 milijonov
SIT. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavno še 60 dni po
odpiranju ponudb);
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
veljavno še trideset dni po preteku pogodbenega roka;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših tovrstnih objektov zgrajenih v zadnjih treh letih v vrednosti
najmanj sto milijonov SIT (za posamezni
objekt) in potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe
za naveden objekt v seznamu najvažnejših
tovrstnih objektov zgrajenih v zadnjih treh
letih;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajujoče
podatke;
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– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in ostalih delavcev, ki bodo izvajali dela na obrazcu iz
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 80%,
2. garancijska doba 10%,
3. reference 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 10. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: proračun Občine
Pesnica pri UJP, urad Slovenska Bistrica št.
01289-0100008733.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 13. uri; Občina Pesnica, sejna soba –
klet, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Občina Pesnica
Ob-26102/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče,
kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-82-28, faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vesna.hrovat@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-G-3/2005/362-9/04-123/A.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nadomestna gradnja večstanovanjskega poslovnega objekta ter prenova
dela poslovno-stanovanjskega objeta na
Ljubljanski c. 5 (izgradnja 15 neproﬁtnih
stanovanj z zunanjo ureditvijo in 26 zunanjimi parkirišči).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljanska c. 5 v Kočevju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s količinami in obsegom navedenim v
razpisni dokumentaciji (izgradnja 15 neproﬁtnih stanovanj z zunanjo ureditvijo in 26
zunanjimi parkirišči).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe,
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, v 60 dneh od uradnega
prejema v vložišče naročnika,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, po kvalitetni primopredaji del, ob
predložitvi garancije banke/zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku, v 60
dneh od uradnega prejema potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni),
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi z podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni),
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) najmanj v višini njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo),
– BON2 ali enakovredno drugo dokazilo
(original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od 30 dni, iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi
v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila
ni(so) blokiran(i),
– BON-1/SP ali enakovredno drugo dokazilo (original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni
starejše od 30 dni, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i) (samostojni
podjetnik ali posameznik),
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izvedenih objektih
visoke gradnje nad 1.000 m2 s priloženimi
potrdili investitorjev oziroma naročnikov o
dobro opravljenem delu, za vsaj 3 navedene objekte,
– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
– izjava o izdelavi varnostnega načrta,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1,
– izjava o zasedenosti kapacitet,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
– izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu,
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in požigosan.
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. 69 z dne 22. 6.
2005, Ob-20709/05.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 76 z dne 12. 8. 2005, Ob-22203/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JNG-3/2005-362-9/04-123/A.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentaci-
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je: pridobiti ju je mogoče do: 21. 10. 2005,
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Kočevje št. 01248-0100005213, s sklicem
00362-9/04-123/A, namen nakazila: stanovanja na Ljubljanski c.5.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 15. 12. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2005
ob 11.30, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
sejna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Kočevje

starejše od 30 dni, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i) (samostojni
podjetnik ali posameznik),
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izvedbi vsaj treh
gradbenih del, ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
30 mio SIT s priloženimi potrdili investitorjev
oziroma naročnikov,
– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
– izjava o izdelavi varnostnega načrta,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz 10.
točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1UPB-1,
– izjava o zasedenosti kapacitet,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
– izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu,
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in požigosan.
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. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-21987/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JNG-2/2005-351-144/04-123/A.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 21. 10. 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/A, namen nakazila:
stanovanja v Kolodvorski 10.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 15. 12. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2005
ob 11. uri, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
sejna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Kočevje

Ob-26103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče,
kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-82-28, faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vesna.hrovat@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: JNG-2-2005-351-144/04-123/A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja treh podstrešnih stanovanj v
večstanovanjskem objektu na Kolodvorski 10 v Kočevju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kolodvorska 10, Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja treh podstrešnih stanovanj v večstanovanjskem objektu na Kolodvorski 10,
v skladu s količinami navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:

– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, v 60 dneh od uradnega
prejema v vložišče naročnika,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, po kvalitetni primopredaji del, ob
predložitvi garancije banke/zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku, v 60
dneh od uradnega prejema potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni),
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi z podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni),
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjega leta (2004)
najmanj v višini njegove ponudbe (dokazilo:
izjava o letnih prihodkih, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo),
– BON2 ali enakovredno drugo dokazilo
(original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od 30 dni, iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi
v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila
ni(so) blokiran(i),
– BON-1/SP ali enakovredno drugo dokazilo (original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-60-00,
faks 01/241-60-37, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Miklavec, Koseskega 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/281-14-98,
faks 01/283-33-69, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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-02/2005-Teh.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del obnove in dokončanje
lapidarija ABCM na Ljubljanskem gradu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanski grad, Grajska
planota 1, 1000 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba GOI del obnove in dokončanje lapidarija
ABCM obsegajo gradbeno-obrtniška in instalacijska dela na območju trakta lapidarija
ABCM na Ljubljanskem gradu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 12. 2005, konec 26. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT,
– izjava banke oziroma zavarovalnice da
bo dala garancijo za:
– kritje potrjenih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov,
– dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
– odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% od končne pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval mesečne situacije v roku
60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
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– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
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, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,
– izjavo, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,
– potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti
v skladu z veljavnimi predpisi RS. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
– potrdilo, izdano s strani Oddelka za
kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, da v preteklih petih letih pred začetkom naročila, ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, in potrdilo, izdano s strani Oddelka za kazensko
evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, 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.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja oziroma izvleček iz bilance stanja za zadnja 3 leta, v
primeru, če je po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov oziroma, če
teh zaradi pravnega statusa nima, davčne
napovedi za ta leta. Ponudnik mora v tabelo
spisati podatke celotnih skupnih prihodkov
za pretekla tri leta: 2002, 2003, 2004,
– obrazec BON 2, ki mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje in ne sme
biti starejši od dveh mesecev, iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila, ni bil blokiran,
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe, oziroma pravne osebe
lahko predložijo originalno izjavo poslovne banke o prometu in povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu na dan
izdelave izjave,
– izjavo, podpisano s strani odgovorne
osebe, da ima odprte transakcijske račune
samo pri bankah, od katerih je pridobil izjave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– okviren terminski plan,
– reference,
– izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju; podatki o izobrazbeni strukturi
ključnega osebja ponudnika, ki bodo izvajali
predmetno javno naročilo. Ključno osebje
mora izpolnjevati pogoje odgovornih vodij
del po ZGO-1.
Ponudnik oziroma njegovi podizvajalci
morajo razpolagati z zadostnim številom
delavcev za izvedbo celotnih pogodbenih

del, in da imajo z njimi sklenjene pogodbe
o zaposlitvi. Naročnik si pridržuje pravico,
da pred podpisom pogodbe od ponudnika
zahteva, da mu na vpogled predloži dokumentacijo, s katero bo dokazal, da izpolnjuje
zahtevane pogoje.
Pogoj za sodelovanje na objavljenem
javnem razpisu je, da ima ponudnik zaposlenega vsaj po enega strokovnjaka z
izobrazbo, ki jo zahteva Zakon o graditvi
objektov za odgovornega vodjo del, enega za odgovornega vodjo gradbenih del in
enega za odgovornega vodjo strojno instalacijskih del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena: vplivnost 90%,
– ﬁnančna usposobljenost: vplivnost
10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 12. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Festivala Ljubljana št.:
01261-6030357887 s pripisom: Za razpisno
dokumentacijo za izvedbo GOI del obnove
in dokončanje lapidarija ABCM na Ljubljanske gradu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 12. uri, Festival Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Festival Ljubljana
Št. 323/2005
Ob-26105/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane
Miklavec, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-60-00,
faks 01/241-60-37, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Festival Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Miklavec, Koseskega 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/281-14-98,
faks 01/283-33-69, elektronska pošta: stane.miklavec@festival-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2005-Teh.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja tirne vzpenjače na Ljubljanski
grad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanski grad, Grajska
planota 1, 1000 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad obsega gradbeno-obrtniška in instalacijska
dela na spodnji in zgornji postaji ter progi,
na kateri je nameščena elektro-mehanska
oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 24. 12. 2005, konec
26. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
40,000.000 SIT,
– izjava banke oziroma zavarovalnice da
bo dala garancijo za:
– kritje potrjenih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov,
– dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
– odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% od končne pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval mesečne situacije v roku
60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
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, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, ali da ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,

– izjavo, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,
– potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti
v skladu z veljavnimi predpisi RS. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe,
– potrdilo, izdano s strani Oddelka za
kazensko evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, da v preteklih petih letih pred začetkom naročila, ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, in potrdilo, izdano s strani Oddelka za kazensko
evidenco pri Ministrstvu za pravosodje, 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.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja oziroma izvleček iz bilance stanja za zadnja 3 leta, v
primeru, če je po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov oziroma , če
teh zaradi pravnega statusa nima, davčne
napovedi za ta leta. Ponudnik mora v tabelo
spisati podatke celotnih skupnih prihodkov
za pretekla tri leta: 2002, 2003, 2004,
– obrazec BON 2, ki mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje in ne sme
biti starejši od dveh mesecev, iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila, ni bil blokiran,
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe, oziroma pravne osebe
lahko predložijo originalno izjavo poslovne banke o prometu in povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu na dan
izdelave izjave,
– izjavo, podpisano s strani odgovorne
osebe, da ima odprte transakcijske račune
samo pri bankah, od katerih je pridobil potrdila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– okviren terminski plan,
– reference,
– izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju; podatki o izobrazbeni strukturi
ključnega osebja ponudnika, ki bodo izvajali
predmetno javno naročilo. Ključno osebje
mora izpolnjevati pogoje odgovornih vodij
del po ZGO-1.
Ponudnik oziroma njegovi podizvajalci
morajo razpolagati z zadostnim številom
delavcev za izvedbo celotnih pogodbenih
del, in da imajo z njimi sklenjene pogodbe
o zaposlitvi. Naročnik si pridržuje pravico,
da pred podpisom pogodbe od ponudnika
zahteva, da mu na vpogled predloži dokumentacijo, s katero bo dokazal, da izpolnjuje
zahtevane pogoje.
Pogoj za sodelovanje na objavljenem
javnem razpisu je, da ima ponudnik zaposlenega vsaj po enega strokovnjaka z
izobrazbo, ki jo zahteva Zakon o graditvi
objektov za odgovornega vodjo del, enega za odgovornega vodjo gradbenih del in
enega za odgovornega vodjo strojno instalacijskih del.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena: vplivnost 95%,
– ﬁnančna usposobljenost: vplivnost
5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 12. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Festivala Ljubljana št.:
01261-6030357887 s pripisom: Za razpisno
dokumentacijo za izgradnjo tirne vzpenjače
na Ljubljanski grad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 11. uri; Festival Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Festival Ljubljana
Št. 501/05
Ob-26215/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks
03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela:
1. sklop: preureditev kotlovnice,
2. sklop: obnova sten in tlakov v moški
garderobi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 503, podskupine
in točke: 503,2;
– razredi: 50, skupine: 504, podskupine
in točke: 504,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 503, podskupine
in točke: 503,2;
– razredi: 50, skupine: 504, podskupine
in točke: 504,1.
2) Kratek opis: preureditev kotlovnice.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 504, podskupine
in točke: 504,1.
2) Kratek opis: obnova sten in tlakov v
moški garderobi.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokaz ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran – velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da je izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke« – pisna izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vsa razpisana dela iz
posameznega sklopa – pisna izjava ponudnika;
– da je seznanjen z razmerami na delovišču – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odpravo napak v garancijski dobi, ki je običajna za razpisana dela
– pisna izjava ponudnika;
– da je predložil spisek podizvajalcev;
– da je predložil seznam najpomembnejših izvedenih gradbenih del, podobnih
razpisanim, v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – izpolnjen obrazec z
dokazili.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100

– 6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom za
razpisno dokumentacijo »gradbena dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 9. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila
(brez DDV): 11,280.000 SIT:
1. sklop:
preureditev
kotlovnice
9,600.000 SIT,
2. sklop: obnova sten in tlakov 1,680.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 110-1/05
Ob-26250/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/300-99-37.
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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00506/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Maribor–Lenart III. etapa od km 5+000
do km 7+800, AC Lenart–Sp. Senarska od
km 7+800 do km 10+020.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Maribor–Lenart in AC
Lenart–Sp. Senarska.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1.1 AC Maribor–Lenart III. etapa od km
5+000 do km 7+800
1.1.1.1. Cestni del,
1.1.1.1.1 AC Lenart–Maribor III. etapa od
km 5+000 do km 7+800,
1.1.1.1.2 Deviacije,
1.1.1.1.2.1 Deviacija 0806-2,1-6,
1.1.1.1.2.2 Deviacija 0806-2,1-7,
1.1.1.1.2.3 Deviacija 0806-2,1-9,
1.1.1.1.2.4 Deviacija 0806-2,1-13,
1.1.1.1.2.5 Deviacija 0806-2,1-5 – oprema ceste,
1.1.1.1.2.6 Deviacija 0806-2,1-11 – oprema ceste,
1.1.1.1.3 Priključek Pernica krak A –
oprema ceste,
1.1.1.2 Vodnogospodarske ureditve,
1.1.1.2.1 Ureditev vodotokov,
1.1.1.2.2 Čistilni objekti,
1.1.1.2.3 Melioracije,
1.1.1.3 Krajinska ureditev,
1.1.1.4 Objekti,
1.1.1.4.1 Viadukt 0806-2,6-3,
1.1.1.4.2 Viadukt 0806-2,6-4,
1.1.1.4.3 Pokriti vkop Močna,
1.1.1.4.4 Podvoz 0806-2,3-11,
1.1.1.4.5 Podvoz 0806-2,3-12,
1.1.1.4.6 Most 0806-2,5-6,
1.1.1.4.7 Prepust 0806-2,3-19,
1.1.1.4.8 Prepust 0806-3,3-21,
1.1.1.4.9 Podvoz 0806-3,3-20,
1.1.1.4.10 Oporni zid OZ – 01,
1.1.1.4.11 Oporni zid OZ-02,
1.1.1.4.12 Kamnita zložba KZ-02,
1.1.1.4.13 Oporni zid OZ-03,
1.1.1.5 Protihrupna zaščita,
1.1.1.5.1 Aktivna zaščita,
1.1.1.5.2 Pasivna zaščita,
1.1.1.6 Odvodnjavanje – meteorna kanalizacija,
1.1.1.7 Tuje storitve,
1.1.1.7.1 Klic v sili,
1.1.1.7.2 Prestavitev in zaščita TK vodov,
1.1.1.7.3 Vodovod,
1.1.1.7.4 Javna razsvetljava,
1.1.1.7.5 Ureditev križanj in prestavitev
EE vodov,
1.1.2 AC Lenart–Sp. Senarska od km
7+800 do km 10+020,
1.1.2.1 Cestni del,
1.1.2.1.1 Avtocesta,
1.1.2.1.2 Priključek Lenart,
1.1.2.1.3 Deviacije,
1.1.2.1.3.1 Deviacija 0806-3,1-15,
1.1.2.1.3.2 Deviacija 0806-3,1-16,
1.1.2.1.3.3 Deviacija 0807-1,1-1,
1.1.2.1.3.4 Deviacija 1-5,
1.1.2.2 Objekti,
1.1.2.2.1 Podvoz 807-1,3-1,
1.1.2.2.2 Nadhod 807-1,4-1 – Ekodukt,
1.1.2.2.3 Prepust 807-1,3-10,
1.1.2.2.4 Prepust 806-3,3-22,
1.1.2.2.5 Prepust 806-3,3-23,
1.1.2.2.6 Prepust 807-1,3-11,
1.1.2.3 Oporni zidovi,
1.1.2.3.1 Oporni zid OZ-01,
1.1.2.3.2 Oporni zid OZ-03,
1.1.2.3.3 Kamnita zložba KZ-01,
1.1.2.3.4 Oporni zid OZ -04,
1.1.2.3.5 Oporni zid OZ -04,
1.1.2.4 Komunalni vodi,
1.1.2.4.1 Ureditev SN omrežja,
1.1.2.4.2 Ureditev NN omrežja,
1.1.2.4.3 Javna razsvetljava,
1.1.2.4.4 TK omrežje,
1.1.2.4.5 Klic v sili,
1.1.2.4.6 Vodovod,

(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00506.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Tuji ponudniki iz držav EU so oproščeni
DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša
83.333,33 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika
razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je
kupec dolžan plačati razpisno dokumnetacijo
v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 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: 15. 11. 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: 23. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

1.1.2.4.7 Meteorna kanalizacija,
1.1.2.4.8 Semaforizacija,
1.1.2.5 Vodnogospodarske ureditve,
1.1.2.5.1 Regulacije vodotokov,
1.1.2.5.2 Objekti za čiščenje voda,
1.1.2.6 Ostale ureditve,
1.1.2.6.1 Krajinska ureditev in zasaditev,
1.1.2.6.2 Protihrupna zaščita,
1.1.2.7 Prometna oprema,
1.1.2.7.1 Deviacija 0806-3,1-15 – oprema ceste,
1.1.2.7.2 Deviacija 0806-3,1-16 – oprema ceste,
1.1.2.7.3 AC prometna oprema – oprema ceste,
1.1.2.7.4 Priključek Lenart – krak A –
oprema ceste,
1.1.2.7.5 Priključek Lenart – krak B –
oprema ceste,
1.1.2.7.6 Priključek Lenart – krak C –
oprema ceste,
1.1.2.7.7 Priključek Lenart – krak D –
oprema ceste,
1.1.2.7.8 Deviacija 0807-1,1-1 – oprema ceste,
1.1.2.7.9 Deviacija 1-5 – oprema ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 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 416,700.000 SIT z veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in iz kredita
EIB VII. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja 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 (izvedba avtoceste in premostitvenih objektov), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 76/05 z dne 12. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:

Stran

Št. 110-1/05
Ob-26353/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
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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: 00159/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev varovalnih zaščitnih ograj na
avtocestnih odsekih Brezovica–Vrhnika
in Vrhnika–Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestna odseka Brezovica–Vrhnika in Vrhnika–Logatec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak glavni predmet:
452.33.2.80-5.
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: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,270.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
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 ali podizvajalec, za
istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (postavitev varovalnih zaščitnih 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.1.3.2) Druge prejšnje objave: 56/05 z
dne 10. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00159.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
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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 5.000 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
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 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: 27. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 430-230/2005/2

Ob-26093/05

Popravek
V javnem naročilu za "izdelavo investicijske in kompletne projektne dokumentacije
MP Sočerga", objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25425/05,
se popravijo naslednje točke:
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25816/05
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, 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 23-1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: ﬁzično in tehnično varovanje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično in tehnično varovanje na objektih
Pošte Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: upravljanje z varnostno
nadzornim centrom ter izvajanje varnostnih
sistemov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
2) Kratek opis: varovanje premoženja
(intervencija v primeru alarma).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1. sklop: upravljanje z varnostno – nadzornim centrom,
– 2. sklop: varovanje premoženja:
– 1. podsklop: Poslovna enota Celje,
– 2. podsklop: Poslovna enota Koper,
– 3. podsklop: Poslovna enota Kranj,
– 4. podsklop: Poslovna enota Ljubljana,
– 5. podsklop: Poslovna enota PLC
Ljubljana,
– 6. podsklop: Poslovna enota Maribor,
– 7. podsklop: Poslovna enota Murska
Sobota,
– 8. podsklop: Poslovna enota Nova
Gorica,
– 9. podsklop: Poslovna enota Novo
mesto,
– 10. podsklop: Uprava družbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT) in bančna garancija
za dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,
– veljavna licenca za opravljanje storitev
tehničnega varovanja in licenca za opravljanje ﬁzičnega varovanja,
– ponudnik predloži izjavo, da bo s 4. 1.
2006 izpolnjeval vse z zakonom predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja (ponudnik bo do tega datuma
predložil dokazila),
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
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– 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 ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON 1/P in potrdilo
banke o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dodatni pogoji za sklop 1:
– izjava ponudnika, da na komunikacijskih priključkih v VNC-ju ne bo priključenih
objektov drugih strank ponudnika, razen objektov Pošte Slovenije;
– izjava ponudnika, da je sposoben dobavljati, montirati in vzdrževati opremo za
stalni nadzor prisotnosti povezave sistemov
tehničnega varovanja na objektih z VNCjem preko internetnega omrežja – priloga:
potrdilo proizvajalca opreme;
– izjava ponudnika, da ima sistem stalnega nadzora prisotnosti povezave sistemov
tehničnega varovanja na objektih z VNCjem kodiran prenos podatkov (najmanj 128
bitno kodiranje);
– licenca za opravljanje z varnostno
nadzornim centrom v skladu s 34. členom
ZZasV.
Dodatni pogoji za sklop 2:
– izjava ponudnika, da bodo imeli v vsaki
intervencijski skupini vsaj enega varnostnika
s potrdilom Zbornice RS za zasebno varovanje (priloga: potrdilo), ki je opravil usposabljanje iz samoobrambe ter borilnih veščin po
programu omenjene zbornice;
– izjava ponudnika, da intervencijski čas
od trenutka sprejema informacije o alarmu,
do prihoda na objekt ne bo daljši od 15
minut. Naročnik si pridržuje pravico, da bo
največ trikrat letno preveril verodostojnost
te izjave;
– izjava ponudnika, da ima na področju
posameznega podsklopa (PE Pošte Slovenije) vsaj eno 24-urno intervencijsko skupino s stalnim dežurstvom na terenu. Na
področjih, kjer je v PE več kot 50 objektov
mora imeti ponudnik vsaj dve intervencijski
skupini;
– licenca za načrtovanje in izvajanje
varnostnih sistemov v skladu s 35. členom
ZZasV;
– licenca za varovanje premoženja v
skladu z 31. členom ZZasV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
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:
Sklop 1:
1. 80% cena za sklop,
2. 20% kodiranje podatkov med objektom in VNC.
Negativne reference – ponudniku se od
skupnega seštevka odšteje 10 točk.
Sklop 2:
1. 80% cena za sklop,
2. 20% usposobljenost.
Negativne reference – ponudniku se od
skupnega seštevka odšteje 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 76/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 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: 14. 11. 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 24. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 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: 21. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-25937/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Janez Marinko, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-920, faks 01/30-09-933,
elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Janez
Marinko, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-920, faks 01/30-09-933,
elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Helena
Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-920, faks 01/30-09-933,
elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
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– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967, faks 01/30-09-901,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve priloga I A-1 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje komunalnih naprav za odpadne
vode z vozišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje avtocest v Republiki Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
9000.00.0.0-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje komunalnih naprav za odpadne vode.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne zahteva nobenih ﬁnančnih zavarovanj.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira gradnje iz lastnih sredstev. Plačilo
bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki
je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Plačilo mora biti predhodno izvedeno na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 10. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-25938/05
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: Ferlinc Darja, 2500 Maribor, Slovenija, faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si, internetni naslov:
www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 4.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 74-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogodbeni prevozi poštnih pošiljk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: predmet javnega razpisa
so pogodbeni prevozi poštnih pošiljk po naslednjih sklopih – lokacijah:
1. sklop: PLC Ljubljana–Šmartno pri Litiji–PLC Ljubljana,
2. sklop:PLC Ljubljana–Draga–PLC Ljubljana,
3. sklop: pogodbeni prevzem in dostava
poštnih pošiljk na območju mesta Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 60.12.22.00-1; dodatni predmet:
60.12.22.30-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: PLC Ljubljana–Šmartno pri Litiji–PLC Ljubljana,
2. sklop:PLC
Ljubljana–Draga–PLC
Ljubljana,
3. sklop: pogodbeni prevzem in dostava
poštnih pošiljk na območju mesta Maribor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek predvidoma 5. 12. 2005 in/ali konec
dve leti od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila ponudnika:
– 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 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,
– da ponudnik zagotavlja, da upošteva
obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v
Republiki Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 12. 1.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vozila morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Za III. sklop je merilo najnižja cena prevoza (SIT/h).
Naročnik bo ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za I. in II. sklop. Pri ocenjevanju ponudb bo kot najugodnejši izbran
tisti ponudnik, ki bo imel največje število

točk, dobljenih s seštevanjem točk iz meril.
Največje število točk, ki jih lahko prejme ponudnik pri ocenjevanju meril je 100.
8.11.1 Merilo – cena – redni prevoz – 76
točk
RP = NC / PC × V
RP – cena rednega prevoza (zaokroženo
na dve decimalki)
NC – najnižja cena km rednega prevoza
PC – ponudnikova cena km rednega prevoza
V – vrednostna utež v tem primeru 76
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk. Ponudba, ki ne bo imela navedene
cene za kilometer opravljenega rednega
prevoza dobi 0 točk.
8.11.2 Merilo – cena – izredni prevoz
– 14 točk
IP = NC / PC × V
IP – cena izrednega prevoza (zaokroženo na dve decimalki)
NC – najnižja cena kilometra izrednega
prevoza
PC – ponudnikova cena kilometra izrednega prevoza
V – vrednostna utež v tem primeru 14
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk. Ponudba, ki ne bo imela navedene
cene za kilometer opravljenega izrednega
prevoza dobi 0 točk.
8.11.3 Merilo – stopnja zagotavljanja varnosti prevoza – 10 točk
Če ima ponudnik licenco Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje za
opravljanje ﬁzičnega varovanja pridobi 10
točk (ponudnik mora priložiti fotokopijo licence za opravljanje ﬁzičnega varovanja
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 74-2005/JNS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005 do
12. ure.
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: 2. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 13. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 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: 23. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 510/05
Ob-25939/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktna
oseba: Darja Pečič, Ulica 15. maja 8, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601, elektronska pošta: VdcKp@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem prostorov za izvajanje dejavnosti
Varstveno delovnega centra Koper na
območju Občine Ilirska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: mesto Ilirska Bistrica.
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: najemno pogodbo se sklene za
10 let z možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 300.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (samo za pravne osebe)
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno (samo za pravne osebe) – izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(samo za pravne osebe) – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
II.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih
daje v najem – izpisek iz zemljiške knjige iz
katerega je razvidno, da je ponudnik lastnik
prostorov, ki jih daje v najem;
– da ponudnik, na lastne stroške, preuredi poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali minimalne zahteve Pravilnika o
tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov
te storitve (Uradni list RS, št. 101/00) za
izvajanje storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji – pisna izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik predloži idejni načrt preureditve prostorov za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
– skupna tlorisna površina za dejavnost
mora znašati med 365 m2 in 420 m2 – idejni
načrt;
– da je objekt pritličen oziroma, da je
v objektu, ki ni pritličen, vgrajeno dvigalo
– idejni načrt;
– da je objekt v mestu Ilirska Bistrica – izpisek iz zemljiške knjige;

– da je do objekta možen dostop s kombijem in minibusom – pisna izjava ponudnika;
– da je ob objektu zagotovljen parkirni
prostor – pisna izjava ponudnika;
– da je v sklopu objekta zelena površina
in dvorišče – pisna izjava ponudnika;
– da je dostop do stavbe in dostop do
vseh prostorov v notranjosti stavbe prilagojen invalidom na vozičku – pisna izjava
ponudnika;
– da ponudnik, ki bo izbran, podpiše pogodbo v roku, ki mu jo določi naročnik v
povabilu k podpisu pogodbe – pisna izjava
ponudnika;
– da ponudnik naročniku preda prostore
z uporabnim dovoljenjem v 150 dneh od
datuma veljavnosti pogodbe;
– da ponudnik predloži izjavo banke, da
bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 300.000 SIT – izjava banke o izdaji garancije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena najemnine za m2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Cena: 3.600 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun VDC Koper št. 01100-6030309322
pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo-najem prostorov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorna oseba ponudnika ali od njega pooblaščena oseba, ki
predloži pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 11. uri; v pisarni direktorice VDC Koper,
v Kopru, Jurčičeva 2.
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: 23. 9. 2005.
Varstveno delovni center Koper
Ob-25963/05
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.
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I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I A kat 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 71/JNS – Tiskanje obrazcev v poštnem prometu v letu 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obrazci v poštnem prometu v letu 2006.
Količine, vrste in opis obrazcev so sestavni
del razpisne dokumentacije.
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.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.14.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po tehničnem opisu naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev, in sicer od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2006, 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 500.000
SIT, izbrani ponudnik-i: garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbenega
zneska, kolikor je pogodbena vrednost višja
od 10,000.000 SIT.
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 sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 5. 2.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti), oziroma davčne napovedi,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obrazci morajo biti izdelani v
skladu s tehničnimi zahtevami iz seznama
in priloženimi vzorci.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja ponudbena vrednost za posamezen sklop.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 71/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 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: 21. 11. 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 5. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 9. 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: 23. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-25983/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ARAO Agencija za radioaktivne odpadke,
kontaktna oseba: Ljubiša Stanojević, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/236-32-13, faks +386/1/236-32-30,
elektronska pošta: ljubisa.stanojevic@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/arao.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: tehnična podpora pri
zasnovi in prostorski umestitvi odlagališča
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v
Republiki Sloveniji.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev svetovalnega inženiringa
v postopkih do sprejetja Uredbe o držav-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nem lokacijskem načrtu za odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
(NSRAO), in v nadaljevanju do pridobitve gradbenega dovoljenja za odlagališče
NSRAO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Agencija ARAO, Parmova
53, 1000 Ljubljana, lokacija izbranega ponudnika, do največ 3 potencialne lokacije
na ozemlju Republike Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.21.12-2; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 74.27.62.00-0; 74.14.15.20-0;
74.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Opravila svetovalnega inženiringa predstavljajo konstitutivni del dobre strokovne
prakse pri prostorskem umeščanju in graditvi objektov. Storitve svetovalnega inženiringa v postopkih do sprejetja Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za odlagališče nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO),
in v nadaljevanju do pridobitve gradbenega
dovoljenja za odlagališče NSRAO, zajemajo vse podporne in režijske dejavnosti, ki
jih je v postopku prostorskega umeščanja
in izgradnje odlagališča treba izvesti z namenom omogočanja, zagotavljanja, obvladovanja, recenziranja, ter v vseh pogledih
nadzorovanega, tekočega izvajanja vseh
dejavnosti, ki so določene s Programom
priprave državnega lokacijskega načrta za
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 128/04; v nadaljevanju: Program priprave DLN), do sprejetja Uredbe o državnem lokacijskem načrtu
za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (v nadaljevanju: NSRAO), ter kasneje do pridobitve gradbenega dovoljenja za
odlagališče NSRAO.
Gre za naslednja dela in naloge:
1. Svetovalni inženiring pri zagotovitvi
strokovnih podlag in prostorske dokumentacije do sprejetja Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za odlagališče NSRAO, v
skladu s Programom priprave DLN:
– primerjalne študije variant (v nadaljevanju: PŠV), na podlagi katere bodo vrednotene potencialne lokacije za izvedbo odlagališča, in sicer za dve možnosti izvedbe
odlagališča NSRAO: površinsko in podzemno odlagališče;
– strokovnih podlag iz V. in VI. točke Programa priprave DLN in predloga državnega
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: DLN), ki
se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), Prostorskim redom Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 86/04).
Opravljanje svetovalnega inženiringa pri
zagotovitvi strokovnih podlag in prostorske
dokumentacije do sprejetja Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za odlagališče
NSRAO, zajema tudi:
– sodelovanje z upravnimi organi (pripravljavcem DLN – Ministrstvom za okolje
in prostor, Uradom za prostorski razvoj, pristojnimi nosilci urejanja prostora, navedenih
v točki IV. Programa);

– sodelovanje z izdelovalcem DLN;
– sodelovanje v okviru lokalnega partnerstva, na javnih obravnavah, javnih razgrnitvah predloga državnega lokacijskega
načrta (prostorske konference);
– sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb, usklajevanju stališč in podobno;
– koordinacijo izvajanja aktivnosti med
naročnikom, izvajalci, upravnimi organi in
drugimi subjekti v postopku;
– vodenje koordinacijskih sestankov, izdelavo, urejanje in vodenje evidence zapisov o poteku dejavnosti;
– ﬁnančno spremljavo investicije;
– ugotavljanje, preverjanje in urejanje
pravnega in lastniškega statusa nepremičnin, ki ležijo na območju načrtovane prostorske ureditve državnega pomena (odlagališča NSRAO), ki se bo izvedla s sprejetjem
Uredbe o državnem lokacijskem načrtu
za odlagališče NSRAO, skladno z določili
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS,
št. 87/02; v nadaljevanju: SPZ), Zakona o
zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03; v
nadaljevanju: ZZK-1);
– splošno svetovanje, pravno svetovanje, ﬁnančno svetovanje in zastopanje po
pooblastilu naročnika.
2. Svetovalni inženiring pri pridobivanju
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za odlagališče NSRAO,
po sprejetju Uredbe o državnem lokacijskem
načrtu za odlagališče NSRAO, vključno z
revizijo PGD, ki mora biti pripravljen skladno
z določili Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 41/04; v nadaljevanju:
ZGO-1), podzakonskih predpisov, izdanih
na podlagi ZGO-1, ter drugih relevantnih
predpisov in podzakonskih aktov. Dela in
naloge zajemajo tudi:
– sodelovanje z upravnimi organi;
– koordinacijo izvajanja aktivnosti med
naročnikom, projektanti, revidenti in drugimi
subjekti v postopku;
– vodenje koordinacijskih sestankov, izdelavo, urejanje in vodenje evidence zapisov o poteku dejavnosti;
– ﬁnančno spremljavo investicije;
– splošno svetovanje, pravno svetovanje, ﬁnančno svetovanje in zastopanje po
pooblastilu naročnika.
3. Svetovalni inženiring pri dejavnostih
za pridobitev gradbenega dovoljenja za odlagališče NSRAO obsega vse podporne in
režijske dejavnosti v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za odlagališče
NSRAO, skladno z določili ZGO-1 in Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04; v nadaljevanju: ZUP). V ta sklop sodijo:
– vložitev zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja pri pristojnem upravnem organu,
skladno z določili ZGO-1 in ZUP;
– sodelovanje s pristojnim upravnim
organom v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za odlagališče NSRAO,
skladno z določili ZUP in ZGO-1;
– koordinacija izvajanja aktivnosti med
naročnikom in pristojnim upravnim organom
v upravnem postopku izdaje gradbenega
dovoljenja;
– vodenje koordinacijskih sestankov, izdelava, urejanje in vodenje evidence zapisov o poteku dejavnosti;
– splošno svetovanje, pravno svetovanje, ﬁnančno svetovanje in zastopanje po
pooblastilu naročnika.
Storitve svetovalnega inženiringa v postopkih do sprejetja Uredbe o državnem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
lokacijskem načrtu za odlagališče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO),
in v nadaljevanju do pridobitve gradbenega
dovoljenja za odlagališče NSRAO, ne zajemajo:
– storitev projektiranja v skladu z
ZGO-1;
– izdelave investicijske dokumentacije v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna;
– naročila investicijskega značaja (Ur. l.
RS, št. 82/98, 86/98, 43/99 in 79/99);
– izdelave strokovnih podlag za pripravo
dokumentacije v skladu z ZUreP-1, ZVISJV,
ZVO-1, ter drugimi zakoni, ki zadevajo gradnjo in obratovanje odlagališča;
– izdelave drugih tehničnih in ekonomskih strokovnih podlag, študij in poročil, ki se
nanašajo na izvajanje Programa;
– izdelave drugih tehničnih in ekonomskih programov, študij, recenzij, mnenj in
poročil na zahtevo lokalnih skupnosti, soglasodajalcev, mnenjedajalcev, investitorja
in drugih subjektov v postopku izbora lokacije, umeščanja v prostor in graditve odlagališča;
– drugih storitev svetovanja v postopku
izbora lokacije, umeščanja v prostor in graditve odlagališča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti bančno garancijo v višini 20,000.000 SIT, z rokom veljavnosti 90 dni od skrajnega roka za oddajo
ponudb.
Izvedbena garancija: pisna izjava o predložitvi bančne garancije ob podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za izvedbo, v višini 200,000.000 SIT z rokom
veljavnosti še 30 dni po izteku pogodbenega
roka. Garancijo za izvedbo mora ponudnik
predložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu
pogodbe podpisane s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v tem primeru mora biti v
ponudbi predložena pogodba o skupni izvedbi naročila. V pogodbi o skupni izvedbi
naročila mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznega partnerja pri 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: ponudniki morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. Ponudniki morajo biti registrirani pri
pristojnem sodišču ali drugem organu v državi, kjer imajo sedež.
2. Imeti morajo potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno).
3. Ponudniki ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
da zaradi takega kaznivega dejanja niso bili
pravnomočno obsojeni.
4. Ponudniki morajo dokazati, da zoper
njih ni bil in ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledi-

ca ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja, ter da poslovanje ponudnikov
ne vodi izredna uprava, oziroma da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri imajo sedež.
5. Ponudniki morajo imeti poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer imajo svoj sedež, oziroma da imajo
ponudniki, ki imajo sedež v tujini, poravnane
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
morali poravnati.
6. Ponudniki morajo dokazati, da niso bili
kaznovani za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
7. Ponudniki morajo biti ekonomsko-ﬁnančno sposobni za izvedbo javnega naročila.
8. Ponudniki morajo razpolagati z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za izpolnjevanje pogojev po točkah 1-6
je ponudnik dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež;
6. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Če v državi, kjer ima tuji ponudnik svoj
sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin iz 42.
člena ZJN-1 UPB1 ali pa taka potrdila izpisi
ali druge listine ne zajemajo vseh primerov,
navedenih v določilih prvega in četrtega odstavka 42. člena ZJN-1 UPB1, jih lahko tuji
ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za izpolnjevanje
pogojev po točki 7 morajo ponudniki predložiti naslednja obvezna dokazila:
– dokazilo o letnem prometu za zadnja
3 leta (2001, 2002, 2003). Povprečen prihodek ponudnika v letih 2001 – 2003 mora
biti najmanj 2.000,000.000 SIT;
– revidirano bilanca stanja ali izvlečke
iz bilance stanj (bonitetni obrazec BON-1,
BON-2 ali BON-3).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za izpolnjevanje tehničnih in
kadrovskih sposobnosti (točka 8) za izvedbo
javnega naročila morajo ponudniki izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudniki morajo vzdrževati sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z ISO 9001.
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja morajo
predložiti potrdilo pooblaščene organizacije;
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– ponudniki morajo pri izvedbi del upoštevati in izvajati varnostne standarde in QA
postopke za prostorsko umeščanje, skladno
z dokumenti IAEA – Mednarodne agencije
za jedrsko energijo (dokumenti: IAEA Safety
Standards Series – Near Surface Disposal
of Radioactive Waste, Requirements, No.
WS-R-1; Safety Guide Q9 – Quality Assurance in Siting, IAEA SS No. 50-C/SG-Q;
Annex V – Work Instructions, IAEA SS No.
50-C/SG-Q). Dokazilo: izjava ponudnika s
katero se obveže, da bo pri izvedbi upošteval in izvajal varnostne standarde in QA
postopke za prostorsko umeščanje, skladno
z dokumenti IAEA;
– ponudniki morajo dokazati, da so vsaj
dvakrat kot izvajalci ali podizvajalci v zadnjem triletnem obdobju (2002–2004) izvajali inženirsko svetovalna dela s področja
vodenja projektov za pridobitev prostorske
dokumentacije in strokovnih podlag pri pripravi državnega lokacijskega načrta za
prostorske ureditve državnega pomena,
skladno z določili ZUreP-1 in podzakonskih
aktov. Dokazilo: potrjene reference;
– ponudniki morajo imeti vsaj 3 reference
v zadnjih 5 letih s področja vodenja inženirsko svetovalnih del pri pripravi investicijskih projektov za zahtevne objekte državnega pomena z vplivi na okolje, deﬁnirane
z ZGO-1, ZVO-1 in podzakonskimi akti, v
vrednosti nad 1.200,000.000 SIT. Dokazilo:
seznam referenc, izjave naročnikov;
– ponudniki morajo zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo projektne skupine, in
sicer: vodjo projekta (odgovornega nosilca
naloge) in člane projektne skupine. V projektni skupini morajo obvezno sodelovati univ.
dipl. inž. kraj. arh., univ. dipl. inž. arh. in univ.
dipl. inž. grad. Vodja projekta oziroma odgovorni nosilec naloge mora imeti najmanj
10 let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih
izkušenj. Tako vodja projekta kot člani projektne skupine tehnične stroke morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta
ustrezne stroke in imeti pri pristojni poklicni
zbornici opravljen strokovni izpit po ZGO-1.
Dokazila: organizacijska shema ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, drugih strokovnih
delavcev odgovornih za izvedbo pogodbe in
za nadzor kakovosti, identiﬁkacijske številke
inženirjev, ki jih je izdala pristojna poklicna
zbornica, ter izjave ponudnikov;
– ponudniki morajo dokazati, da izpolnjujejo pogoje, povezane z določili predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih
pogojih. Dokazilo: izjava ponudnika.
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: s pogajanji.
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: 28. 10. 2005,
cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
Agencije za radioaktivne odpadke, Parmova
53, Ljubljana, št. 01100-6030214456, odprt
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pri UJP Ljubljana (pripis: »JR: Svetovalni
inženiring za odlagališče NSRAO, razpisna dokumentacija«). Pred dvigom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki predložiti
fotokopijo nakazila oziroma dokazilo o plačilu stroškov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005, do
15. 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: strokovna komisija, ki jo
bo imenoval naročnik za izvedbo postopka
oddaje javnega naročila, bo odpirala originale ponudbe v prisotnosti predstavnikov
ponudnika, ki želijo biti navzoči. Predstavniki
ponudnikov, ki so navzoči, morajo predložiti
komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati na seznam, ki potrjuje
njihovo prisotnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 9. uri; Agencija ARAO, Parmova 53, 1000
Ljubljana; sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. Izločeni bodo vsi ponudniki:
– ki so v stečajnem postopku ali v likvidaciji,
– ki so pod upravo sodišča,
– ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih poslovne dejavnosti začasno mirujejo
ali so v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah in uredbah,
– ki so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč pravnomočno,
– ki so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči,
– ki niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s
predpisi države, kjer ima ponudnik sedež,
– ki so predmet sodbe, ki ima moč pravnomočno razsojene stvari (res iudicata),
v zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo.
2. Domači ponudniki pri oddaji javnih naročil v primerjavi s tujimi ponudniki ne bodo
imeli nobenih prednosti.
3. Ponudniki lahko nastopajo samostojno ali kot skupina ponudnikov.
4. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, bodisi svojo lastno, bodisi kot partner
v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik, ki
nastopa v več kot eni ponudbi/prijavi, ne glede
na to, ali nastopa samostojno, kot partner ali
podizvajalec, diskvaliﬁcira vse ponudbe/prijave, v katerih nastopa. Vse diskvaliﬁcirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.
5. V primeru oddaje ponudbe skupine
ponudnikov mora ponudba vsebovati vsa
dokazila glede usposobljenosti in sposobnosti, za vsakega partnerja v združenem
podjetju posebej. V tem primeru mora biti
eden partner v ponudbi o skupni izvedbi
naročila imenovan in označen kot glavni
nosilec del.
6. Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe.
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7. Ponudnik, ki potrebuje obvestilo ali dodatno pojasnilo, naj pošlje naročniku pisno
vprašanje na naslov: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana
(s pripisom: »JR: Svetovalni inženiring za
odlagališče NSRAO – Vprašanja«), ali preko
telefaksa +386/1/236-32-30. Zahteve oziroma vprašanja mora ponudnik posredovati v
pisni obliki najkasneje 5 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Naročnik bo na
vsako prošnjo za dodatno pojasnilo odgovoril v najkrajšem času, istočasno bo odgovor
posredoval vsem ponudnikom, ki so prejeli
razpisno dokumentacijo, pri čemer ne bo
navedel vira vprašanja. Za vprašanja, ki ne
bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo
nanje odgovorjeno.
8. Če ponudnik ni mogel pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po predpisih
države, kjer ima sedež, bo naročnik od takih
ponudnikov zahteval, da predložijo dodatne
dokaze o izpolnjevanju pogojev. Naročnik bo
s pisnim pozivom ponudniku navedel, katere
listine ali druge dokaze mu mora predložiti in
mu za to določil razumen rok.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
ARAO Agencija
za radioaktivne odpadke
Ob-26082/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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 03.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 052/2005-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 12. 2005 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni od
dneva prejema pravilno izstavljenega računa za vsako posamezno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Jav-

na naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 052/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 052/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 052/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 10. 2005.
Pogoji in način plačila:
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 052/2005-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26090/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel. 01/473-47-68, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-46-00, faks 01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 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.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Letališče Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež

v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev v zadnjih desetih letih s področja, ki
je predmet tega naročila (študije kategorije
CAT II oziroma CAT III (ICAO) ali uvedbe postopkov pri zmanjšani vidljivosti (Low
Visibility Operations)). Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposlene
vsaj tri osebe z izobrazbo ustrezne smeri, ki
v času izvajanja del ne bodo obremenjene
z deli na drugih projektih;
– ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
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: pospešeni s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: naročnik v odprtem postopku ni
pridobil primerne, popolne in sprejemljive
ponudbe, zato nadaljuje postopek s postopkom s pogajanji. Postopek je izbran zaradi
neuspešnosti predhodnega postopka in nujnosti izvedbe naročila.
IV.1.3.2) Druge
prejšnje
objave:
Ob-20721/05 z dne 22. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 26. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2005
ob 14. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, 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; soﬁnanciranje iz strukturnih skladov EU.
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VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
k pogajanjem povabil vse ponudnike, ki
so oddali razpisno dokumentacijo za javno naročilo, ki je bilo objavljeno pod št.:
Ob-20721/05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-26092/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Alenka
Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-230/2005, evidenčna
številka javnega naročila: 46/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava investicijske in kompletne projektne dokumentacije MP Zavrč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MP Zavrč.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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:
1. izdelava investicijske dokumentacije,
2. izdelava projektne dokumentacije,
3. projektantski nadzor v času gradnje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek oktobra 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču ali drugem organu; imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
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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. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora izkazati najmanj 2 dobro opravljeni istovrstni storitvi oziroma referenci - izdelava investicijske in kompletne
projektne dokumentacije, v vrednosti najmanj 15,000.000 SIT brez DDV - v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost (projektantska odgovornost), ki je predmet javnega naročila,
skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov;
7. ponudnik mora navesti odgovornega
vodjo projekta in odgovorne projektante za
izdelavo posameznih načrtov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega
naročila ter za vsakega izmed navedenih
priložiti fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski
zbornici ter strokovni življenjepis z osebnimi
referencami (najmanj dvema!) pri projektih,
podobnih razpisanemu javnemu naročilu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika,
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem.
Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
3. Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. Izpolnjen in potrjen priloženi obrazec
za opravljeni storitvi (izdelava investicijske in kompletne projektne dokumentacije
v vrednosti najmanj 15,000.000 SIT brez
DDV) v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstne dela), z zneski,
datumi in nazivi (priložen obrazec) izdanega s strani končnega naročnika, ki potrjuje
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
6. Fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
7. Izpolnjen, podpisan in žigosan priložen obrazec z navedbo odgovornega vodje
projekta in članov delovne skupine.
Fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi za vsakega izmed navedenih strokovnih
delavcev.
Fotokopija potrdila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri pristojni poklicni
zbornici za vsakega izmed navedenih strokovnih delavcev.
Strokovni življenjepis z osebnimi referencami (najmanj dvema!) pri projektih, podobnih razpisanemu javnemu naročilu, za
vsakega izmed navedenih strokovnih delavcev.
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: številka JN: 46/05
VV; številka zadeve: 430-230/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 10. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: do 21. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: možnost dvakratnega podaljšanja po
12 mesecev v skladu z določili 97. člena
ZJN-1-UPB1.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.

VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 26810-12/2005/4302
Ob-26130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Jurkovič,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-84, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: dejan.jurkovic@gov.si,
internetni naslov: http.//www.gov.si/dzp/.
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 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije za varnost in zdravje pri delu
in vodenje testnih kontrol na projektu:
Posodobitev železniške proge Pragersko
– Ormož – projekt A – gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije
za varnost in zdravje pri delu in vodenje
testnih kontrol na projektu: Posodobitev železniške proge Pragersko – Ormož – projekt
A – gradbena dela, ki obsega gradbeno izvedbo rekonstrukcij štirih postaj (Kidričevo,
Ptuj, Moškanjci, Ormož), predvideno je podaljšanje tirov na koristno dolžino 750 m z
ustrezno zamenjavo kretnic in izvennivojskim dostopom na perone, izgradnjo dveh
novih postaj oziroma izogibališč (Cirkovce
in Cvetkovci), katera bosta s koristnimi dolžinami tirov namenjeni dodatni možnosti
križanja vlakov in s tem večji kapaciteti proge. Projekt vključuje tudi obnovo podpornih
zidov na delu železniške proge med Veliko
Nedeljo in Ormožem, predvidena pa je tudi
gradnja dveh novih dvotirnih mostov, dveh
podhodov izven območja postaj in sanacija
cestnega podvoza v Kidričevem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 720 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva
zagotovljena iz proračuna RS.
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. Uspešna izvedba vsaj dveh nadzorov
na podobnih projektih na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec v
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zadnjih petih letih. Ne bodo štele izkušnje s
področja visokih zgradb.
2. Zagotovitev ustreznih strokovnjakov,
ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih storitev in so
potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: Zakon o javnih naročilih: prvi in četrti
odstavek 42. člena.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj
enainpolkratne vrednosti tega javnega naročila z DDV.
2. Prikazati likvidna sredstva ali prikazati
možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij. Sredstva
morebitnih podizvajalcev se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se
seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost
izpolnjevanja navedenih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1. Uspešna izvedba vsaj dveh nadzorov
na podobnih projektih na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec v
zadnjih petih letih. Ne bodo štele izkušnje s
področja visokih zgradb.
2. Zagotovitev ustreznih strokovnjakov,
ki izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih storitev in so
potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; sklic na Zakon
o varnosti v železniškem prometu in Zakon
o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2005.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
JAŽP TR 01100-600002642 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
SL-2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 404-435/2005
Ob-26232/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna

oseba: Samo Košir, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-84-249,
faks 01/47-84-325, elektronska pošta:
samo.kosir@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6/a.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: Javni razpis št.
404-435/2005 (odprt postopek).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izbira izvajalca
za nezgodno zavarovanje za primer smrti
zaradi nezgode, invalidnosti, dnevnega
nadomestila za 775 športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po vsakokratni veljavni publikaciji Obvestila Olimpijskega komiteja
Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Nezgodno zavarovanje za primer smrti zaradi
nezgode, invalidnosti, dnevnega nadomestila za 775 športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
vsakokratni veljavni publikaciji Obvestila
Olimpijskega komiteja Slovenije.
Ponudnik mora ponudbo pripraviti tako,
da minimalno dnevno nadomestilo znaša
2.500 SIT in skupna zavarovalna premija
ne presega 11,723.700 SIT brez davka na
promet zavarovalniških poslov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bianco menica z izpolnjeno podpisano
in žigosano menično izjavo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– izjava kandidata o predložitvi bianco
menice in menične izjave za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
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 usposobljenost
in sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. izpolnjene krovne izjave;
2. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
5. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
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6. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države kjer ima sedež;
7. da je ﬁnančno-ekonomsko sposoben;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje usposobljenosti in sposobnosti mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – ponudnik priloži izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence, izdan
največ 3 mesece pred zaključkom razpisnega roka;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
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,
ter da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – ponudnik predloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča, izdano največ 3 mesece pred
zaključkom razpisnega roka;
5. da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima sedež – ponudnik predloži potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti
izdano največ 3 mesece pred zaključkom
razpisnega roka.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo, s
katerim ponudnik dokazuje usposobljenosti
in sposobnosti mora ponudnik predložiti naslednje dokumente:
1. da je ﬁnančno-ekonomsko sposoben
– ponudnik predloži BON 1 in BON 2 oziroma mnenje poslovne banke, kjer ima odprt
transakcijski račun, izdano največ 3 mesece
pred zaključkom razpisnega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje usposobljenosti in sposobnosti mora ponudnik predložiti naslednje
dokumente:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – ponudnik
predloži reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. dnevno nadomestilo – do 35 točk,
2. za smrt zaradi nezgode – do 20 točk,
3. invalidnost – do 20 točk,
4. čas potreben za izplačilo odškodnine
oziroma v pogodbi določene zavarovalne
vsote (v dnevih) – do 20 točk,
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5. brezplačno zavarovanje 4 spremljevalcev športnikov – do 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2005, do 12.
ure.
Naročnik mora ponudbe prejeti do 27. 10.
2005 do vključno 12. ure v glavno pisarno
naročnika, na naslovu Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (1.
nadstropje, vložišče).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 14. uri; v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Direktorata za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, drugo nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 34/2005
Ob-26237/05
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC PRG-02-012/05-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup storitev projektiranja in programiranja poslovnih aplikacij integriranega
informacijskega sistema zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.20.00.00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K72.20.2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: projektiranje.
3) Obseg ali količina: 25 dni mesečno.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: programiranje.
3) Obseg ali količina: 45 dni mesečno.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– projektiranje – 25 dni mesečno,
– programiranje – 45 dni mesečno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
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.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: PE IC
PRG-02-012/05-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 11. 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 po objavi v Ur. l. RS.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o vplačilu na poslovni račun 01100-6030274014 s pripisom
PRG-02-012/05-S.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005, do 12.
ure; tajništvo 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 27. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 12.30; sejna soba naročnika, 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
17. 10. 2005 ob 13. uri; v sejni sobi naročnika, št. sobe 342/III. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-26240/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bovec, kontaktna oseba: Andrej Mlekuž, Trg golobarskih žrtev 17, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-15-40, faks
05/384-15-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: priprava prehrane za potrebe Osnovne šole Bovec.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je priprava prehrane za potrebe Osnovne šole Bovec,
in sicer za vrtec in šolo. Priprava hrane
obsega zajtrk, dopoldansko malico, kosilo
in popoldansko malico za potrebe vrtca ter
malico in kosilo za potrebe šole. Naročilo
se oddaja za obdobje treh let, in sicer od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2008. Izbrani izvajalec bo opravljal storitev v prostorih šolske kuhinje, za kar bo z naročnikom sklenil tudi najemno pogodbo. Poleg
priprave obrokov v sklop storitve sodi tudi
razdeljevanje obrokov in dostava obrokov v
podružnične šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Bovec, Trg
golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
55.32.20.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Priloga IB – storitve
ZJN-1: kategorija 17 – predmet hotelske in
restavracijske storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava
prehrane za potrebe Osnovne šole Bovec.
Storitev se oddaja za obdobje treh let (od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2008).
Priprava prehrane obsega za potrebe vrtca:
zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, za potrebe šole pa: malico
in kosilo in pripravo malice in kosil za zaposlene delavce. Število posameznih obrokov
in obseg storitve je navedeno v razpisni
dokumentaciji. Izvajalec bo moral zagotoviti
storitev priprave prehrane vse dni v letu, ko
poteka pouk oziroma varstvo v vrtcu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno s
ponudbo izbranega ponudnika in pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– veljavno dovoljenje za opravljanje storitve, ki je predmet naročila, kolikor je po
posebnem predpisu to potrebno,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
kot pravna oseba,

– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) – za samostojne podjetnike bilanca uspeha in bilanca stanja – in potrdilo poslovne banke,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
prispevke in davke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi opravljanje storitve vse dni v letu, v času, ko poteka
pouk oziroma varstvo v vrtcu,
– da ponudnik zagotovi opravljanje storitve, ne glede na število obrokov, tudi ob sobotah, v primeru, da bo potekal pouk v šoli
oziroma bo organizirano varstvo v vrtcu,
– da ponudnik zagotovi dostavo pripravljenih obrokov tudi v podružnični šoli,
– da ponudnik upošteva pri pripravi jedilnikov navodila naročnika in dnevne energetske potrebe otrok, glede na starostne
skupine in različno sestavo ter kaloričnost
obrokov,
– da ponudnik upošteva vse veljavne
predpise, ki urejajo področje prehrane, priprave le te in prevoza,
– da ponudnik izvaja storitev v skladu s
HACCP programom,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. izkušnje ponudnika,
3. strokovna priporočila/reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 29 –
2005, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005, do 11.
ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in 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. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 15. uri; OŠ Bovec, Trg golobarskih žrtev
17, 5230 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: 26. 9. 2005.
Osnovna šola Bovec
Št. 063-06/05-100004/05
Ob-26241/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa, kontaktni osebi: Žiga
Ogrizek, Mitja Ribarič, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/473-48-50,
faks +386/1/473-48-60, elektronska pošta: ziga.ogrizek@sloveniacontrol.si, mitja.ribaric@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za novi
center za Kontrolo zračnega prometa na
Letališču Ljubljana (Ljubljana ATCC).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kontrola zračnega prometa, naslov naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.40.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.32.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za poslovno
stavbo naročnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe se zahteva v višini 5% ponudbene cene vključno
z DDV. Veljavnost garancije ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe;
– garancija za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni po potrditvi prejetega računa
oziroma delnega računa ali situacije. Predplačil ni.
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 za-
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htevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
3. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
5. originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
6. celoletni prihodek ponudnika mora v
zadnjih dveh letih presegati vrednost javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom
uspeha za zadnji dve leti. Kot dokaz se
predloži bilanci stanja, izvlečka iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi;
7. noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;
8. ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih petih letih, ki se
nanaša na projektiranje objektov v skladu
z Uredbo (Ur. l. RS, št. 33/03), in sicer: 12
Nestanovanjske stavbe, 122, oziroma 1220
Upravne in pisarniške stavbe, 124 Stavbe
za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, 1241 Postaje, terminali,
stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, ter z njimi povezane stavbe) in izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
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izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko seštevajo, pri čemer mora biti delež
vodilnega partnerja najmanj 50%;
9. ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev izdelave projektov za objekte v skladu
z Uredbo (Ur. l. RS, št. 33/03), in sicer: 12
Nestanovanjske stavbe, 122, oziroma 1220
Upravne in pisarniške stavbe, 124 Stavbe
za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, 1241 Postaje, terminali,
stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij, ter z njimi povezane stavbe) pri katerih
je investicijska vrednost najmanj 2.500 mio
SIT v zadnjih petih letih. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se storitve partnerjev
lahko seštevajo, pri čemer mora biti delež
vodilnega partnerja najmanj 50%;
10. ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo skupaj s podatki o njihovi izobrazbi
in referencah. Ponudnik mora imeti redno
zaposleni vsaj dve osebi z univerzitetno izobrazbo – univ. dipl. inž. arh. ali univ. dipl.
inž. grad., ki imata najmanj 10 let delovnih
izkušenj, in sta pooblaščena inženirja s pooblastilom ZAPS, oziroma IZS;
V primeru skupne ponudbe se za vodilnega ponudnika ta pogoj ne spremeni.
11. ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev, ki so lahko pravne ali ﬁzične osebe in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti
celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko
izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni
v ponudbi;
Naročnik si pridržuje pravico izdaje soglasja na predlagane podizvajalce.
12. ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo za izpolnjevanje točke 1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
2. dokazilo o izpolnjevanju točke 2.: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje;
3. dokazilo o izpolnjevanju točke 3.: izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. dokazilo o izpolnjevanju točke 4.: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. dokazilo o izpolnjevanju točke 5.: originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
6. dokazilo o izpolnjevanju točke 6.: bilanca stanja, izvlečka iz bilance stanja ali
drugim enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan
dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi;
7. dokazilo o izpolnjevanju točke 7.:
predložitvijo izjave katere račune ima in obrazcem BON2 za vsak svoj račun. Če se
obrazec BON2 za določen račun ne izdaja,
se neblokiranost računa izkaže z drugim

enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima odprt svoj račun;
8. dokazilo za izpolnjevanje točke 8.; izjava ponudnika in izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno ponudbo
se reference partnerjev lahko seštevajo, pri
čemer mora biti delež vodilnega partnerja
najmanj 50%;
9. dokazilo za izpolnjevanje točke 9.: izjava ponudnika in izjava, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre za skupno ponudbo
se storitve partnerjev lahko seštevajo, pri
čemer mora biti delež vodilnega partnerja
najmanj 50%;
10. dokazilo o izpolnjevanju točke 10.:
kopija diplome in delovne knjižice zaposlenih, ki bodo izvajali javno naročilo;
11. dokazilo o izpolnjevanju točke 11.:
ponudnik poda seznam vseh morebitnih podizvajalcev, ki so lahko pravne ali ﬁzične
osebe in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti celotnega javnega naročila;
12. dokazilo o izpolnjevanju točke 12.:
ponudnik mora podati izjavo, da daje ponudbo za izvedbo projektov v skladu z razpisno
dokumentacijo, ter predložiti predračun.
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: Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22216/05.
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: 24. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na
http://www.praetor.si, brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 10. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
ob 13. uri; v sejni sobi Kontrole zračnega
prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a,
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: 26. 9. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Ob-26243/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, kontaktna oseba: Franci
Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19,
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elektronska pošta: gp.svlr@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/svrp.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN05/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj, nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.25.40.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: E0.40; E0.63.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvoj,
nadgradnja in vzdrževanje informacijskega
sistema ISARR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti javnega naročila
z DDV z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– za storitve iz postavk 1, 2 in 4: 30 dni
od prejema pravilno izstavljenega računa
in potrjenega ter podpisanega mesečnega
poročila;
– za storitve iz postavke 3: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa in potrjenega ter podpisanega poročila o dejansko
opravljenem delu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti

na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. kadrovski pogoji (ponudnik jih lahko izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci):
– ponudnik mora prijaviti vsaj dva strokovnjaka, ki sta pri ponudniku redno zaposlena ter bosta sodelovala pri predmetnem
projektu in imata vsak vsaj 2 letne izkušnje
z razvojem in implementacijo informacijskih
sistemov;
– ponudnik mora prijaviti vsaj enega strokovnjaka, ki je pri ponudniku redno zaposlen
in bo vodja projektne skupine na strani ponudnika, ki mora imeti vsaj 3 leta izkušenj z
vodenjem projektov implementacije informacijskih sistemov;
– vsaj dva delavca na projektu morata
imeti med referencami naveden vsak vsaj
en projekt v povezavi s predmetom javnega
naročila;
– ponudnik ima vsaj 30 strokovnih ljudi v
rednem delovnem razmerju;
5. referenčni pogoji (ponudnik jih lahko
izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci):
– ponudnik ima vsaj 3 reference na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje in
vzdrževanja informacijske podpore izvajanju
javnih razpisov s področja javnih naročil,
subvencij in drugih oblik državne pomoči
v obdobju zadnjih treh let od dneva oddaje
ponudbe, od tega vsaj eno referenco, katere
pogodbena vrednost je višja od 4 mio SIT;
– ponudnik ima vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje,
vzdrževanja in izvajanja informacijske podpore dodeljevanju javnih sredstev (npr. podpore za pospeševanje kmetijstva, gospodarstva, raziskav in razvoja, socialni transferji,
pokojnine, invalidnine, otroški dodatki ipd.) v
obdobju zadnjih treh let od dneva oddaje ponudbe, katere pogodbena vrednost je višja
od 40 mio SIT;
– ponudnik ima vsaj 1 referenco na področju načrtovanja, razvoja, nadgradnje in
vzdrževanja informacijskih sistemov za podporo procesom priprave, izvedbe, spremljanja (ﬁzičnega in ﬁnančnega) ter vrednotenja
razvojnih programov in projektov v okviru
Državnega razvojnega programa (DRP) Republike Slovenije v obdobju zadnjih treh let
od dneva oddaje ponudbe;
6. ponudnik ima veljaven certiﬁkat kakovosti ISO 9001:2000 na področju razvoja
programske opreme ali za svetovanje na
področju projektnega vodenja ali za celotno
poslovanje ponudnika oziroma veljavno potrdilo o njegovem pridobivanju;
7. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben izvesti predmetno javno naročilo, kar ponudnik izkazuje s pozitivnim poslovanjem v obdobju zadnjih 6 mesecev od
dneva oddaje ponudb in, s tem da ponudnik
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma
potrdila ni imel blokiranega transakcijskega
računa oziroma negativnega povprečnega
stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu;
8. ponudba se izloči, če višina celotnih
skupnih prihodkov ponudnika (lahko skupaj
s soponudniki in podizvajalci) v preteklih
poslovnih treh letih (2001, 2002, 2003) ni
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znašala vsaj 300,000.000 SIT v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let;
9. ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v
Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve,
ki jih je v skladu s predpisi moral poravnati v
Republiki Sloveniji;
10. ponudnik mora pripraviti opis rešitev
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije (obrazec A-10: Speciﬁkacije) ob tem
mora ponudnik upoštevati obstoječo arhitekturo, infrastrukturo, uporabljene tehnologije
in obstoječo podatkovno bazo pri naročniku
tako, da ponujena informacijska rešitev ne
bo zahtevala dodatnih vlaganj v licenčno
programsko in strojno opremo s strani naročnika;
11. ponudnik mora pripraviti terminski
plan s podatki o predvidenem začetku aktivnosti, trajanju aktivnosti in potrebnem naporu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: obrazec BON 1 in 2 skupaj ali ustrezni enakovredni obrazci, ki jih izdaja poslovna banka
ponudnika oziroma druge specializirane institucije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-3: Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 9: Potrdilo pristojne izpostave davčnega urada,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, določenih s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz izpolnjenega obrazca A-11: Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-4: Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
ustrezen veljaven certiﬁkat kakovosti ISO
9001:2000 ali veljavno potrdilo o njegovem
pridobivanju (certiﬁkat oziroma potrdilo o
njegovem pridobivanju mora biti izdano s
strani pooblaščenega certiﬁkacijskega organa). Za potrebe tega javnega razpisa zadošča, da ima kdorkoli od sodelujočih v ponudbi (ponudnik, partner ali podizvajalec)
zahtevan certiﬁkat;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 10:
razvidno iz izpolnjenega obrazca A-10: Speciﬁkacije;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 11:
razvidno iz izpolnjenega obrazca A-10: Speciﬁkacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN05/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo lahko
tudi pisno zahtevajo preko e-mail naslova:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005, do 12.
ure, Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 13. uri; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Tehnična pomoč EPD/ Evropski sklad za
regionalni razvoj.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije se lahko zahtevajo na spletnem
naslovu http://www.praetor.si (v rubriki vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko
Ob-26258/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje konzultanskih storitev na državnih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-24716/05 z dne 16. 9.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
1. kvaliﬁkacije, izkušnje in zmožnost vodilnega osebja za celotni obseg storitev,
2. izkušnje ponudnika glede na celoten
obseg storitev,
3. materialno in ﬁnančno stanje, ter opremljenost ponudnika,
4. ISO 9001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena: 15.000 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: 16. 11. 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: 16. 11. 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
1.500,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-26260/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje inženirskih storitev na državnih
cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
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, likvida-
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cijski 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-24715/05 z dne 16. 9.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
1. reference ponudnika (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je
to mogoče),
2. reference ponudnika (dosedanje izvajanje inženiring storitev pri investicijah na
javnih cestah v RS),
3. kadri ponudnika,
4. ISO 9001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena: 15.000 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: 16. 11. 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: 16. 11. 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
900,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 9. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 poslovanje
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 svoj 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 svoj 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).
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 – 90 točk,
– reference – 10 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: 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: 3. 11. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št. 347-074/2005
Ob-26280/05
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, elektron-

ska pošta: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si, 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: 40,000.000 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.
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,
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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: 3. 11. 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: 26. 9. 2005.
Občina Šmartno pri Litiji

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3814/2005
Ob-26086/05
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: Ivan Lozej, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27,
041/749-646, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: ivan.lozej@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: Milena Trifunovič in Katarina Krepﬂ, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme daljnovoda, OPGW s priborom in obešalne ter spojne opreme:
– sklop A: oprema daljnovoda,
– sklop B: vodniki,
– sklop C: oprema OPGW kabla.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2 x 110 kV Gorica–Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme daljnovoda, OPGW s priborom in
obešalne ter spojne opreme, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4–9 mesecev od oddaje naročila.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, gotovinsko
plačilo po opravljenih dobavah.
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.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ob-4452/05 z
dne 18. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– skupna ponudbena cena – 80%,
– reference – 12%,
– dokazilo o opravljeni tehnični presoji
(audit proizvajalca) – 5%,
– plačilni pogoji – 3%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 (5.000 + 1.000 DDV) SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 155/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 10. 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: 27. 10. 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: 23. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 00811
Ob-25965/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Petriček, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-07-00
ali 01/582-06-47, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Tomaz.petricek@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplinplinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/55/2005/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta (idejne zasnove, idejni projekt, okoljsko poročilo, poročilo o
vplivih na okolje, geodetski načrt) za razširitev kompresorske postaje 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: da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je potrebno): izdelava strokovnih podlag državnega
lokacijskega načrta (idejne zasnove, idejni
projekt, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, geodetski načrt) za razširitev
kompresorske postaje Kidričevo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek november 2005 in konec
oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ob
predložitvi ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbenega zneska, za čas
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo storitev plačal v 30
dneh po prejemu in potrditvi posameznega
računa.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske, kadrovske, ﬁnančne sposobnosti in tehnične sposobnosti obvezna dokazila:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– letni prihodki ponudnika v zadnjih 3 letih so morali biti večji kot 500,000.000 SIT,
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih 7 letih izdelan
vsaj 1 projekt s področja zemeljskega plina,
pri čemer se mora ta projekt nanašati na
projektiranje kompresorske postaje z delovnim tlakom nad 16 bar ali vsaj 2 projekta
s področja zemeljskega plina, pri čemer se
morata ta dva projekta nanašati na projektiranje plinovodnih objektov (plinovod ali merilno regulacijskih postaj) z delovnim tlakom
nad 16 bar,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
projektanta strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje
za odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
2 projektanta elektro inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir eletrotehnike, ki izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
gradbena projektanta, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje za
odgovornega projektanta,
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Izpolnjevati mora z
ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega
projektanta. Vodja projekta je lahko ena izmed oseb iz prejšnjih alinej.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o
varstvu okolja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 3.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
1. faza: reference;
2. faza:
– reference,
– cena,
– rok izdelave.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/55/2005/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 10. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 28. 10. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: datum in
uro bo določil naročnik v pozivu za predložitev ponudb; kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Javni razpis za javna
naročila, ki jih bo
oddal koncesionar
Št. 0172/2005
Ob-26350/05
I.1) Uradno ime in naslov koncesionarja:
Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba:
Vončina Franci, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/530-32-40,
faks 01/530-32-49, elektronska pošta: obcina@dol.si, internetni naslov: www.dol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Dol pri Ljubljani,
kontaktna oseba: Mojca Marinček, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija,
tel. 530-32-48, faks 530-32-49, elektronska
pošta: obcina@dol.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba: Mojca Marinček, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija, tel.
530-32-48, faks 530-32-69.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Dol
pri Ljubljani, kontaktna oseba: Mojca Marinček, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija, tel. 530-32-48, faks 530-32-49,
elektronska pošta: obcina@dol.si.
II.1.2) Oznaka javnega naročila, ko ga je
določil koncesionar: vzdrževalna dela.
II.1.3) Opis: koncesija za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v
Občini Dol pri Ljubljani.
II.1.4) Lokacija ali mesto gradnje: Občina
Dol pri Ljubljani.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani ponudnik bo dobil koncesijo za urejanje,
vzdrževanje in zimsko službo kategoriziranih cest v Občini Dol pri Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 84 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: potrdilo
zavarovalnice o nameravani sklenitvi pogodbe
(zavarovalne police) zavarovanja odgovornosti iz šeste alineje 15. člena Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini dol pri Ljubljani.
III.2.1) Ekonomski in tehnični standardi,
ki se zahtevajo od ponudnika:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja
cest;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten
obseg lastnih tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdr-
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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: 23. 9. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

ževanja kategoriziranih občinskih cest za
čas trajanja koncesij. Pod zadostno število
strokovnih kadrov se upošteva zagotavljanje
vsaj enega delavca s peto stopnjo izobrazbe
in opravljenim strokovnim izpitom po ZGO-1
in minimalno štiri delavce s tretjo do pete
stopnje izobrazbe;
– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in
ﬁnančni nadzor, ter nadzor nad zakonitostjo
dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje
rednega vzdrževanja občinskih cest;
– da spoštuje zahteve deﬁnirane z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in koncesijsko pogodbo;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom, skladiščem in prostorom za mehanizacijo na območju Občine Dol pri Ljubljani.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, ponder 10%,
– strokovna usposobljenost kadrov, ponder 15%,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpisanih del, ponder 10%,
– cena za razpisana dela (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši), ponder
50%,
– plačilni pogoji in ﬁksnost cen po pogodbi, ponder 5%,
– izpolnjevanje pogojev določenih z razpisom, ponder 5%,
– tehnična sredstva, ponder 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Skrajni rok za: sprejemanje ponudb (v primeru odprtega postopka): 28. 10.
2007.
IV.3.4) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Časovni okvir, v katerem mora
ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije: Mojca Marinček in Jože Poglajen.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
Občina Dol pri Ljubljani
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-25808/05
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, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
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:
34.42.00.00-7, 34.43.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 56/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja koles z motorjem in koles s pomožnim motorjem opremljenih s stranskimi torbami
z ogrodjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,147.740 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 75 točk,
– servisna mreža: 15 točk,
– poraba goriva: 5 točk,
– garancijska doba: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 56/B: Tomos, d.o.o.,
kontaktna oseba: Srečko Kocjančič, Šmarska cesta 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-84-432, faks 05/668-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. cena: oziroma vrednost ponudbe:
86,820.430 SIT za kolesa z motorjem in
stranskimi torbami in 5,765.200 SIT za kolesa s pomožnim motorjem in stranskimi
torbami.
2. najnižja ponudba: / najvišja ponudba:
86,820.430 SIT za kolesa z motorjem in
stranskimi torbami in 5,765.200 SIT za kolesa s pomožnim motorjem in stranskimi
torbami.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 56/B.
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: da; Ob-9562/05 z dne 8. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 2/98/2005
Ob-25811/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-09,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-B/05.
II.5) Kratek opis:
II. sklop: razni medicinski aparati in
oprema:
II/C. medicinski aparat in oprema za
oftalmologijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): II. sklop: 14,000.000 SIT za celoten sklop.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
II. sklop:
– 95% cena,
– 5% plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2-B/05: II/C. medicinski
aparat in oprema za oftalmologijo: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: andrej.novak@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena II/C. 2,146.284 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 20-21,
Ob-6158/05, z dne 4. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Št. 599/05
Ob-25920/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.5) Kratek opis: nakup dveh prevoznih
slikovnih RTG aparatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena vrednost – 85%,
2. strokovna merila – 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5305: nakup dveh prevoz-

nih slikovnih RTG aparatov: Siemens d.o.o.,
kontaktna oseba: Tihomir Rajlić, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,474.250 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18250/05 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: 22. 9. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 598/05
Ob-25921/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.40.00-3.
II.5) Kratek opis: nakup radioizotopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 279 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– v skladu z razpisno dokumentacijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 1, sklop št.:
2, 3; skupina 2, sklop št.: 1, 2, 4, 5, 7; skupina 3, sklop št.: 5, 13, 14, 20: Biomedis MB
d.o.o., kontaktna oseba: Tadej Jesenšek,
Slokanova 12, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 34,539.746,50 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 1, sklop
št.: 1; skupina 2, sklop št.: 3, 9, 10, 11, 12,
13; skupina 3, sklop št.: 4: Karanta Ljubljana
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Fink, Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,388.240 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 3, sklop
št.: 1: Interexport d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Jenčič, Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 36,330.261,38 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 1, sklop
št.: 6, 7, 8, 11, 13; skupina 2, sklop št.: 6,
skupina 3, sklop št.: 21: Iason Labormedizin
Gesmbh & CoKG, kontaktna oseba: mag.
Christopher Artner, Feldkircher Strasse 4,
8054 Graz, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,254.720 SIT/1 leto.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 1, sklop št.:
9, 10; skupina 2, sklop št.: 8, 14, 15; skupina 3, sklop št.: 8, 16: Kemofarmacija d.d.,
kontaktna oseba: Davorin Poherc, Cesta na
Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 20,636.479,81 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 1, sklop
št.: 5, 12: Genos d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Hodnik, Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,189.600 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 47/04: skupina 3, sklop
št.: 2, 3, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19: Dipros
d.o.o., kontaktna oseba: Jarmila Melinec,
Gorenjesavska cesta 54, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,447.357,73 SIT/1
leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3656/05 z dne 11. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
Klinični center Ljubljana

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 298.863 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. 6404701-01-02-0003:
Iskra Pio d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Rangus, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 00386/7/393-14-00, faks
00386/7/393-14-40, elektronska pošta: Dusan.rangus@iskra-pio.si, internetni naslov:
www.iskra-pio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 101.035 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005/S 59-056876 z dne 24. 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 kakršenkoli uporaben sklic: Phare program
2002, Horizontalni program za podporo
skupnosti na področju jedrske varnosti za
Slovenijo v letu 2002, projekt 632.10.02
»Posodobitev in modernizacija objekta vročih celic«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 22. 9. 2005.
Institut »Jožef Stefan«

Št. 596/05
Ob-25922/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.16.11-6, dodatni predmeti:
33.14.16.00-6.
II.5) Kratek opis: nakup urinskih in drenažnih vrečk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120 mio SIT za obdobje 3 let.
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. 23/05: sklop št. 10: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Davorin
Poherc, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 304.584 SIT/1 leto.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/05: sklop št. 7: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,171.400 SIT/1 leto.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6779/05 z dne 11. 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: 22. 9. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-25924/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/477-32-12, faks +386/1/477-39-06,
elektronska pošta: jadran.lenarcic@ijs.si,
internetni naslov: www.ijs.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00, dopolnilni besednjak: medicinske in laboratorijske naprave, optične
in ﬁnomehanične naprave, ročne ure, ure,
farmacevtski in sorodni medicinski potrošni
material; dodatni predmet, glavni besednjak:
33.24.00.00, dopolnilni besednjak: instrumenti za merjenje količin; dodatni predmet,
glavni besednjak: 33.25.00.00, dopolnilni besednjak: instrumenti za preverjanje ﬁzikalnih
karakteristik; dodatni predmet: 29.00.00.00,
dopolnilni besednjak: stroji, oprema, naprave, aparati in sorodni izdelki.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova in modernizacija
objekta »vročih celic«.
II.5) Kratek opis: cilj pogodbe je nakup
opreme in instrumentov za obnovo in
modernizacijo objekta vročih celic. Oprema in instrumenti se bodo uporabljali za
manipulacijo, karakterizacijo in kondicioniranje nizko in srednje radioaktivnih materialov
vključno z njihovim stiskanjem, rezanjem in
prepakiranjem v sode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500.000 EUR.
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. 6404701-01-02-0001:
Hans Wälischmiller GmbH, kontaktna
oseba: Mr Hans Herrmann, Schießstattweg 16, 88677 Markdorf, Nemčija, tel.
0049/754-49-51-40, faks 0049/754-49-51-499,
elektronska pošta: info@hwm.com, internetni naslov: www.hwm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 116.304 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. 6404701-01-02-0002:
Canberra Packard Central Europe GmbH,
kontaktna oseba: Mr Krzysztof Owczarek, Wienersiedlung 6, 2432 Schwadorf,
Avstrija, tel. 0043/022-30-37-000, faks
0043/022-303-70-015, elektronska pošta:
k.owczarek@cpce.net, internetni naslov:
www.cpce.net.

Stran

Ob-25933/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Igor Sbrizaj, Stegne 7, p.p. 4181
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/583-63-00,
faks +386/1/511-11-01, elektronska pošta: info.box@apek.si, internetni naslov:
www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.80.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 913-1/2004/13.
II.5) Kratek opis: programska oprema
za upravljanje s frekvenčnim spektrom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175.000 EUR.
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. 913-1/2004/13: ATDI,
kontaktna oseba: Fiodor Stankevitch, 8
rue de l‘ Arcade, 75008 Paris, Francija, tel.
+ 33/1/53-30-89-40, faks + 33/1/53-30-89-49,
elektronska pošta: fstankevitch@atdi.com,
internetni naslov: www.atdi.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 175.000 EUR.
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: 913-1/2004/13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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-16392/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 404-08-346/2005-7
Ob-25947/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 295/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: priznanja MORS in
ostala kovinska galanterija (1. sklop) dodatno 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: v skladu s 1.
točko 84. člena ZJN-1-UPB1, po predhodno
izvedenem postopku s pogajanji brez javnega razpisa po 1. točki tretjega odstavka 20.
člena ZJN-1-UPB1 ter objavi predhodnega
javnega razpisa po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135 z dne
17. 12. 2004, Ob-35139/04 in dodatku Uradnega lista EU z dne 16. 12. 2004, št. objave
1004/S 245 210909.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 295/2005-PSP, priznanja MORS in ostale kovinske galanterije (1. sklop) – dodatno 1: Heledi's d.o.o.,
Celje, kontaktna oseba: Marjan Ojsteršek,
Kersnikova 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-26-30, faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: z aneksom povišana pogodba iz postopka MORS
114/2005-PSP za okvirno 7,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-346/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-347/2005-7
Ob-25957/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 297/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: priznanja MORS in
ostala kovinska galanterija (3. sklop) dodatno 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: v skladu s
1. točko 84. člena ZJN-1-UPB1, ter predhodno izvedenem javnem razpisu po odprtem postopku, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 135/2004, dne 17. 12. 2004, št. objave
Ob-35139/04 in dodatku Uradnega lista EU,
dne 16. 12. 2004, št. objave 1004/S 245
210909.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 297/2005-PSP, priznanja MORS in ostale kovinske galanterije (3. sklop) – dodatno 1: Heledi's d.o.o.,
Celje, kontaktna oseba: Marjan Ojsteršek,
Kersnikova 17, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-26-30, faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: z aneksom povišana pogodba iz postopka MORS 282/2004-ODP za okvirno
16,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-347/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 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: 21. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-345/2005-7
Ob-25958/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 296/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: priznanja MORS in
ostala kovinska galanterija (2. sklop) dodatno 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: v skladu s 1.
točko 84. člena ZJN-1-UPB1, ter predhodno
izvedenem javnem razpisu po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
135 z dne 17. 12. 2004, Ob-35139/04 in dodatku Uradnega lista EU dne 16. 12. 2004,
št. objave 1004/S 245 210909.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 296/2005-PSP, priznanja MORS in ostale kovinske galanterije
(2. sklop) – dodatno 1: DVZ Ponikve d.o.o.,
kontaktna oseba: Rihard Gasparič, Ponikve
76, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/780-72-89, faks 01/780-72-19, elektronska pošta: dvzponikve@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe: z aneksom povišana pogodba iz postopka MORS 282/2004-ODP za okvirno
29,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-345/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 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: 21. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska kinoteka, kontaktna oseba: Marjan Rozman, Miklošičeva cesta 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-15-80,
faks 01/547-15-85, elektronska pošta: marjan.rozman@kinoteka.si, internetni naslov:
www.kinoteka.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 32.30, 30.02.1,
36.11.1, 36.12.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005.
II.5) Kratek opis: nakup avdiovizualne
in druge opreme za dvorano Slovenske
kinoteke na Miklošičevi 28, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 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. sklop 1: Boris Kutin, s.p.
Sound ENG & Design, kontaktna oseba:
Boris Kutin, Petrovičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,459.660,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: TSE, d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Kovše, Tržaška cesta 126,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 468.552 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: naročnik ne odda
naročila v tem sklopu.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Simt d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska
cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,813.170 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Komin inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Gabrijelčič,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,835.300 SIT 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: 02/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22204/05.
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: 23. 9. 2005.
Slovenska kinoteka
Ob-26108/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Andrej Kasjak, Šolska ulica
6, 2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
630-00-22, faks 630-00-27, elektronska
pošta: eva.pusnik@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VJN-3/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,300.000 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. sklop 1: DON DON d.o.o.,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,583.967
SIT, najvišja ponudba: 2,762.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Kruh-Pecivo d.d,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,583.967
SIT, najvišja ponudba: 2,762.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Mercator SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 394.811
SIT, najvišja ponudba: 447.715 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Kruh-Pecivo d.d.,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 394.811
SIT, najvišja ponudba: 447.715 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Agroind Vipava
1894, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,088.705
SIT, najvišja ponudba: 1,558.461 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Št.

87 / 30. 9. 2005 /

Stran

7169

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Ljubljanske mlekarne, Osojnikova 5, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,088.705
SIT, najvišja ponudba: 1,558.461 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Vezonik Commerce d.o.o., Pohorska cesta 4, 2360 Radlje
ob Dravi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,441.713
SIT, najvišja ponudba: 7,313.717 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Kmetijska zadruga
Ruše, Trg vstaje 4, 2342 Ruše.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,441.713
SIT, najvišja ponudba: 7,313.717 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Intersad d.o.o.,
Ižakovci 73, 9231 Beltinci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 936.765
SIT, najvišja ponudba: 1,846.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Pitus d.o.o., Pesnica 14 a, 2201 Zgornja Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 936.765
SIT, najvišja ponudba: 1,846.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Brumec–Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 690.385
SIT, najvišja ponudba: 821.455 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 690.385
SIT, najvišja ponudba: 821.455 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. sklop 7: Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 151.960
SIT, najvišja ponudba: 204.215 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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 7: Era-SV d.o.o., Ob
Dravi 3 a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 151.960
SIT, najvišja ponudba: 204.215 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Brumec–Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 295.977
SIT, najvišja ponudba: 317.684 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Kruh-Pecivo, d.d.,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 295.977
SIT, najvišja ponudba: 317.684 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Era-SV d.o.o., Ob
Dravi 3 a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,662.799
SIT, najvišja ponudba: 2,180.070 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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: Mercator SVS,
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,662.799
SIT, najvišja ponudba: 2,180.070 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11840/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 9. 2005.
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
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Ob-26114/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sistem neprekinjenega napajanja-UPS (3 kosi).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,500.000 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. 03:
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Peter Dolenc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,727.131 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 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: 23. 9. 2005.
Vrhovno sodišče RS
Št. 3213/05
Ob-26279/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-25-68, faks 07/393-25-00, elektronska pošta: simon.stukelj@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.4.
II.5) Kratek opis: nabava smetarskega
vozila za pobiranje odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 50%,
2. previs nadgradnje – 30%,
3. dobavni rok – 10%,
4. servis – 10%.
V.1.1.B.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: AC-INTERCAR d.o.o., PE Novo
mesto, kontaktna oseba: Anton Bajuk, Seidlova 16, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/337-22-31, faks 07/332-14-11.
V.1.2.B.) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala: cena 24,230.000 SIT brez DDV
(29,076.000 SIT z DDV).
V.2.1.B.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, Ob-15252/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-26284/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Marko Halik, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/47-19-417, faks
00386(0)1/25-15-516, elektronska pošta:
marko.halik@bsi.si, internetni naslov: razpis.SORT2005@bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-GP/2005.
II.5) Kratek opis: nakup sortirnega sistema za obdelavo bankovcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ustreznost dimenzijam naročnikovim
prostorom in transportnim potem,
– ustreznost opreme naročnikovim zahtevam za obdelavo tolarskih in evro bankovcev,
– cena opreme,
– garancijski pogoji,
– razpoložljivost rezervnih delov,
– odprava napake od trenutka prijave,
– izobraževanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jav-raz-01-GP/2005: Giesecke & Devrient, kontaktna oseba: Frank
Fichtner, Prinzregentenstrasse 159, 81677
München, Nemčija, tel. +49(0)89-4119-8159,
faks +49(0)89-4119-9248, elektronska pošta: frank.ﬁchtner@de.gi-de.com, internetni
naslov: HTTP://WWW.gi-de.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131,758.000 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:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13178/05 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: 20. 9. 2005.
Banka Slovenije

Gradnje
Ob-25807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nafta-Geoterm, d.o.o., kontaktna oseba: Kevrić
Renata, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/577-22-44, faks 02/577-23-88,
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elektronska pošta: renata.kevric@nafta-geoterm.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.5) Kratek opis: program ekološke
sanacije rudarskih objektov in naprav
za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, letni načrt za leto 2005,
sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 70%,
– tehnične prednosti 20%,
– terminski plan 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/05: Hozjan Jože,
s.p. Storitve s težko gradbeno mehanizacijo, prevozništvo in gradbena dela, kontaktna oseba: Jože Hozjan, Velika Polana
115 A, 9225 Velika Polana, Slovenija, tel.
02/578-82-80, faks 02/570-16-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,372.100 SIT;
najnižja ponudba: 17,372.100 SIT, najvišja
ponudba: 20,794.930 SIT.
Valuta: 60 dni po prejemu potrjene situacije.
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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21768/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Nafta-Geoterm, d.o.o.

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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 470/04, Ob-21307/04 z dne
6. 8. 2004.
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: 3511-05-9901 Grad
in pristave gradu Snežnik.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 9. 2005.
Ministrstvo za kulturo

Št. 641-1/2005
Ob-25817/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola po koncesijski pogodbi št.
360-01-27/2005 z dne 16. 5. 2005, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.,
Ul. 15. maja 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-26-820, faks 05/66-26-825, elektronska pošta: koncesija.objekti@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 501, 50 503,
50 504.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija stanovanjskega objekta Alietova 16, Izola,
z ureditvijo treh stanovanjskih enot in
rekonstrukcija poslovno stanovanjskega
objekta Alietova 18, Izola, z ureditvijo trgovine na drobno v pritličju in treh stanovanjskih enot v nadstropjih objekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– plačilni rok – 4%,
– rok izvedbe – 4%,
– garancijski rok – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005-SSSKP:
Geoit d.o.o. Ankaran, kontaktna oseba: Andrej Lovšin, inž. gr., Kolomban 37, 6280
Ankaran, Slovenija, tel. 05/663-79-00, faks
05/663-79-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68,581.678,72 SIT;
najnižja ponudba 68,581.678,72 SIT, najvišja ponudba 71,562.289,80 SIT.
Valuta: 30. 9. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18344/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Občina Izola
Št. 381/05
Ob-25923/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-58-40,
369-59-00, faks 01/369-59-02, elektronska
pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-86/2004.
II.5) Kratek opis: Snežnik – Grad: statična sanacija gradu s fasadami, obnova
elektro in strojnih inštalacij ter izvedba
ogrevanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 550,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-86/2004: Givo d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Speiser, Zaloška 69,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-05-50,
faks 01/540-33-39, elektronska pošta: miran.speiser@givo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 337,783.141,79 SIT;
najnižja ponudba 337,783.141,79 SIT, najvišja ponudba 560,981.542,16 SIT.

Stran

Št. 404-08-299/2005
Ob-25967/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Ciril Pangršič, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-853/05-ODP.
II.5) Kratek opis: adaptacija objekta Veterinarske ambulante Primoži.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok dokončanja del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-853/05-ODP: CGP
d.d., kontaktna oseba: Zdravko Rakuša,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/394-27-72, faks 07/394-27-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
120,622.455,24 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob 18369/05 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: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-25984/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gardišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
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01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-2/2003-2/2005.
II.5) Kratek opis: prenova zdravstvene
postaje Stari trg pri Ložu.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitve – 90%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,799.121 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:
35103-2/2003-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22127/05.
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: 23. 9. 2005.
Občina Loška dolina
Ob-25985/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-G-3/2005/362-9/04-123.
II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja
večstanovanjskega poslovnega objekta
ter prenova dela poslovno-stanovanjskega objekta Ljubljanska c.5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230,000.000 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:
neuspešen javni razpis.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-22203/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Kočevje
Ob-25986/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Ana
Štaudohar, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
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faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-G-2-2005-351-144/04123.
II.5) Kratek opis: izgradnja treh podstrešnih stanovanj v večstanovanjskem
objektu na Kolodvorski 10 v Kočevju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 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:
neuspešen javni razpis.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-21987/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Kočevje
Št. 41405/00067/2005 0405 Ob-26078/05
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-314, faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,3.
II.5) Kratek opis: zamenjava oken v
naslednjih objektih: 1. sklop: OŠ Martina
Konšaka Maribor, 2. sklop: OŠ Maksa Durjave Maribor, 3. sklop: OŠ Janka Padežnika
Maribor, 4. sklop: Vrtec Borisa Pečeta Maribor, 5. sklop: Vrtec Ivana Glinška Maribor,
enota Gledališka, 6. sklop: Vrtec Otona Župančiča Maribor, 7. sklop: Vrtec Studenci
Maribor, enota Poljane, 8. sklop: Center za
socialno delo, zavetišče za brezdomce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca gradnje: za zamenjavo oken v šolah in
vrtcih na področju Mestne občine Maribor:
javno naročilo št. 41405-00067/2005 0405
JB (Ob-19088/05): AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,372.649,54 SIT;
najnižja ponudba 43,372.649,54 SIT, najvišja ponudba 57,260.988 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, Ob-19088/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00031/2005 0405 Ob-26079/05
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,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Jolanda Bizjak, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-314, faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503 in 504.
II.5) Kratek opis: adaptacija in dograditev centralne kuhinje Vrtca Borisa Pečeta, enota Tomšičeva, Tomšičeva ul. 32,
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: za adaptacijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Borisa Pečeta, enota
Tomšičeva, Tomšičeva ul. 32, Maribor: javno naročilo št. 41405-00031/2005 0405 JB
(Ob-19087/05): Gradbeništvo Peter Lamut
s.p., kontaktna oseba: Peter Lamut, Ob potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija,
tel. 02/421-32-30, faks 02/421-32-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,435.885,06 SIT;
najnižja ponudba 56,435.885,06 SIT, najvišja ponudba 70,350.607,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, Ob-19087/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 52/867
Ob-26088/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer, Goriška
cesta 23b, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije
v Vipavi (Ulica M. Bajca, Lavrinova ulica…).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 80%,
– reference – 10%,
– garancijska doba – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Vodi Gorica d.d., kontaktna oseba:
Mladen Andrić, Cesta 25. junija 1b, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00,
faks 05/330-49-01, elektronska pošta: vodigorica@vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 100,425.944,72 SIT, najvišja ponudba
109,006.029,55 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 10. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 110-1/05
Ob-26251/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.55.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00330.
II.5) Kratek opis: izvedba geomehanskih vrtin in vgradnja inklinometrov ter
piezometrov na območju plazu "Razdrto" na HC Razdrto-Vipava med km 0,000
in 1,075.
II.6) ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,500.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: GZL Geoprojekt d.d.,
kontaktna oseba: Krsto Tarle, univ. dipl. inž.
rud., Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 20,650.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00330.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-26252/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00415.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih podpornih ukrepov, dodatnih geotehničnih
meritev ter izdelava dodatne projektne
dokumentacije na sidrani pilotni steni
OZ-08.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,00.000 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:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: CP Maribor d.d., kontaktna oseba: Aleksandar Milojević, univ. dipl.
inž. grad., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 191,050.901,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00415.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 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: 23. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-26257/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00188.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odseku A1/0037 Slovenska
Bistrica–Slovenske Konjice od km 7,260
do km 9,100.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 148,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 128,212.266 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: 2005/00188.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-26259/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00205.
II.5) Kratek opis: razširitev čelnih cestninskih postaj Ljubljana zahod, Pesnica,
Torovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 390,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V. SCT d.d. Ljubljana + CP Ljubljana d.d.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 119,411.199,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00205.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: Uradni list RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-25810/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Mojca Gregorič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-86-22, faks 01/478-86-49, elektronska pošta gp.mju@gov.si, internetni naslov:
http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS-3/2005-1.
II.5) Kratek opis: izdelava in vzdrževanje intranetnega spletišča za podporo
delu podskupin za pripravo na predsedovanje EU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
5,600.000 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. OMIS-3/2005-1:
ISA.IT. izobraževanje, svetovanje, aplikacije, Informacijske tehnologije, d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kolar, direktor, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/439-66-00, faks 01/439-66-25, elektronska pošta: isa@isa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 5,600.000 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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25812/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša Gaber
Sivka, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-34, faks 03/713-64-64,
elektronska pošta: natasa.gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov: www.zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 641-00-0016/2005.
II.5) Kratek opis: prevoz šolskih otrok
v Občini Žalec v šolskih letih 2005/2006,
2006/2007 in 2007/2008.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 641-00-0016/2005: »Izletnik« Celje d.d., kontaktna oseba: Darko
Šafarič, Aškerčeva 20, 3310 Celje, Slovenija, tel. 03/425-34-11, faks 03/548-50-13,
elektronska pošta: izletnik@izletnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 311.200 SIT/šolski dan
za vse relacije skupaj.
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: 641-00-0016/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1, za 1
sklop 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 56/2005 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16021/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Občina Žalec
Ob-25813/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja Lenarčič, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel.
02/539-17-10, faks 02/539-17-11, elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih otrok v
Občini Tišina v šolskem letu 2005/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 70%,
– reference – 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska 29a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13, elektronska pošta: tajnistvo@apms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.838,71 SIT/dan;
najnižja ponudba 54.838,71 SIT/dan, najvišja ponudba 78.341,01 SIT/dan.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74/05 z dne 5. 8.
2005, Ob-5978/05.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Občina Tišina
Št. 403-83/2005
Ob-25818/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-83/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je:
– točka 1: izgradnja optične in bakrene
povezave med lokacijama MNZ, Štefanova 2 in objektom Policije, Vodnikova 43,
Ljubljana,
– točka 2: vzdrževanje in upravljanje
optične in bakrene povezave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,040.000 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. 403-83/2005: Telekom Slovenije d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Bučar, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-13-93, faks
+386/1/234-19-62, elektronska pošta: Tomaz.bucar@telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,176.985,38 SIT
(okvirna pogodbena vrednost za proračunski leti 2005 in 2006).
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: 403-83/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 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.7) Drugi podatki: sklic na obvestilo je povabilo k oddaji ponudbe, št.
1714-09-403-83/2005/3, z dne 10. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
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Ob-25982/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Timotej Pečoler, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 02/87-91-224, faks
02/87-91-221, elektronska pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si, internetni naslov:
www.vuzenica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-04-01/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju Občine Vuzenica za obdobje od 31. 7. 2005
do 31. 7. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 344-04-01/05: Bernard
Bauer s.p., Gradbena meghanizacija, nizke
gradnje, kontaktna oseba: Bernard Bauer,
Ulica ob potoku 8,, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/88-73-402, faks 02/88-73-094,
elektronska pošta: bauer@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 38,475.000
SIT, najvišja ponudba 67,432.800 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: 344-04-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Občina Vuzenica

VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20457/05.
VI.7) Drugi podatki: za sklop A smo prejeli 2 ponudbi, za sklop B eno ponudbo. Podatki o vrednosti pogodbe so navedeni za
šolsko leto 2005/2006. Cena za prvo šolsko
leto je ﬁksna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Občina Pivka

Ob-25987/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-01, elektronska pošta: hpleslic@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.15.30.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000293/2005.
II.5) Kratek opis: tisk cestninskih listkov za avtomatske podajalce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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. 000293/2005: Cetis
d.d., kontaktna oseba: mag. Simona Potočnik, Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija, tel.

03/42-78-500, faks 03/42-78-836, elektronska pošta: info@cetis.si, internetni naslov:
www.cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,243.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000293/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15593/05.
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: 23. 9. 2005.
DARS d.d.
Ob-25988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Sonja Marušič,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102,
elektronska pošta: obcina.pivka@pivka.si,
internetni naslov: www.pivka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005 SM.
II.5) Kratek opis: opravljanje avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok
iz območja Občine Pivka v OŠ Pivka in
OŠ Košana za šolski leti 2005/2006 in
2006/2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005 SM sklop
A: I & I Avtobusni prevozi d.d., kontaktna oseba: Drago Korošec, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/662-51-03, faks 05/662-51-09, internetni
naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,469.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005 SM sklop B:
Avrigo d.d. Nova Gorica, kontaktni osebi:
Sandi Brataševec, Dušan Koren, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-03-100, faks 05/33-03-128, internetni
naslov: www.avrigo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,329.373,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.

Stran

Št. 601/05
Ob-26087/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
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.5) Kratek opis: vzdrževanje aktivne mrežne opreme v Kliničnemu centru
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,400.000 SIT brez DDV oziroma
42,540.000 SIT z DDV za obdobje 3 let.
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. 45/05: Nil, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-500, faks 01/47-46-501.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 41,985.180,14
SIT z DDV; najnižja ponudba 41,985.180,14
SIT z DDV, najvišja ponudba 54,344.698,30
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 5. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-26091/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno
letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Seku-
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lič, tel. 01/473-47-68, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks
01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 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.
II.5) Kratek opis: 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.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 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. Ob-20721/05: javno naročilo ni bilo oddano.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20721/05 z dne 22. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-26106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
01/478-23-41.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 017/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: druga faza javnega
naročila po omejenem postopku z oznako OMSV.IT-2/2003 – priprava speciﬁkacij
in načrtov za javne razpise, vključno s
svetovanjem v fazi izvedbe javnega naročila in evaluacije ponudb, za področje
A.3.1 za področje IT za delovna mesta
in strežnike ter A.3.2 za področje IT za
LAN/WAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 017/2005-MZZ: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg
Osvobodilne fronte 13 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
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elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: cena delovnega dne: 83.333,33 SIT, cena delovne ure
12.500 SIT. Obračun po dejansko opravljenem delu; maksimalna pogodbena vrednost
30,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-26107/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 022/2005 MZZ.
II.5) Kratek opis: storitve mednarodne
ekspresne dostave dokumentnih pošiljk
po sistemu »od vrat do vrat« za dostavo
iz Ljubljane v tujino, in sicer v države
BIH, Egipt, Hrvaška, Indija, Japonska, Kitajska, Srbija in Črna gora, Švica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: omejeni postopek;
(b) vrsta gradenj/storitev ali z njimi povezana tveganja dovoljujejo predhodno splošno oblikovanje cen.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: razvidno iz
razpisne dokumentacije A-5.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: DHL Expres (Slovenija) d.o.o., Planjava 4, IOC Trzin, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/588-78-88, faks
01/562-20-22, elektronska pošta: si.info@dhl.com, internetni naslov: www.dhl.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 022/2005 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 74 dne 5. 8. 2005,
Ob-21680/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik po obsegu
in časovno ne more vnaprej natančno določiti potreb po storitvah, ki so predmet te
pogodbe in bo storitve časovno in količinsko
naročal glede na dejanske potrebe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 9. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 110-1/05
Ob-26253/05
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:
74.23.22.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00043.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbenotehničnega dela študije variant na avtocestnem odseku Draženci–Mednarodni
mejni prehod Gruškovje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 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: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 10,464.000 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: 2005/00043.
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: da; 38/05 z dne 15. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-26254/05
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.
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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:
74.32.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00061.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje
kontrole kvalitete pri izgradnji predorov
Barnica in Tabor s pripadajočima pogonskima centralama in požarno zaščito na
odseku HC Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZAG,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,762.689 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00061.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 45 z dne 6. 5.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-26255/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: 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: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00143.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji viadukta Dragučova 10-3, 6-7, železniškega nadvoza
10-3, 4-8 in nadvoza Pekel 10-3, 4-7 na AC
Pesnica-Slivnica pododsek AC Zrkovska
c.-Pesnica od km 10+847 do km 17+150.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 15,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZAG,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,916.610 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00143.
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; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-26256/05
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:
74.32.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00144.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje
kontrole kvalitete pri izgradnji AC Peračica–Podtabor, pododsek od km 3,112
do 4,032 z objektoma viadukt Lešnica in
podvoz 3-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,744.823 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00144.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Stran

Su 040801/2005-285
Ob-26268/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, kontaktna
oseba: Samo Turel, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-17-24,
elektronska pošta: samo.turel@sodisce.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev ﬁzičnega varovanja za sodno stavbo Okrožnega ter Okrajnega sodišča v Novi Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,700.000 SIT za 24 mesecev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70 točk,
– reference največ – 20 točk,
– ISO certiﬁkat – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Sintal d.d., Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,657.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005,
Ob-11850/05.
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. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-26097/05
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: Pavčnik Barbara, Trg re-
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volucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 29.52.27.
II.5) Kratek opis: kombinirani gradbeni
stroj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Kuhn, trgovina in posredovanje, d.o.o., kontaktna oseba: Florjan
Pančur, Planjava 3, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/562-22-71, faks 01/562-23-71, elektronska pošta: Kuhn-ofﬁce@kuhn.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,000.000 SIT,
valuta: 91 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 8.
V.4.2) Javno naročilo št. 9.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,000.000 SIT (brez DDV); valuta 91 dni
od dobave opreme in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merilo: ponudbena cena, garancijska
doba, zagotavljanje rezervnih delov in servisa pooblaščenega serviserja v RS.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 64 z dne 8. 7. 2005, Ob-18872/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Ob-26098/05
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: Pavčnik Barbara, 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): 502,7 (NACE).
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II.5) Kratek opis: sanacija zemeljskega
plazu Ribnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: SGP Zasavje Trbovlje
d.d., kontaktna oseba: Bohorč Marjan, Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-53-550, faks 03/56-27-343, elektronska pošta: Sgp.zasavje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,091.160,02 SIT,
valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 9.
V.4.2) Javno naročilo št. 10.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
41,091.160,02 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:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 64 z dne 8. 7. 2005, Ob-18873/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-26349/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodohrana
Selnica 400 m3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 16784/05: SGD
Mesner Vili s.p., kontaktna oseba: Mesner
Vili, Gradiška 420, 2201 Zg. Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,754.380,91 SIT.

V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
167 z dne 17. 6. 2005, Ob-16784/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 9. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.

Javni razpisi
Št. 316-63/2003

Ob-25820/05

Objava o podaljšanju
javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje naložb v sisteme
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
v obdobju 2003–2005, projekt GEF (Ur. l.
RS, št. 53-54/2003, 6. 6. 2003, Ob-95434)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, podaljšuje veljavnost javnega razpisa, ki je bil
objavljen 6. 6. 2003, podaljšan pa 18. 2.
2005 (Ur. l. RS, št. 16/2005).
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-26265/05
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj – Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo za
neposredne spodbude za investicijske projekte malih in srednje velikih podjetij v letih
2005 in 2006 (objava v Uradnem listu RS,
št. 65-67, dne 15. 7. 2005, Ob-19787/05),
zaradi porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Ob-26221/05
Popravek
V javnem razpisu za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvojUkrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za
podjetništvo za neposredne spodbude za investicijske projekte malih in srednje velikih
podjetij v letih 2005 in 2006, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 65-67 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19787/05, se spremenita drugi in tretji odstavek 1. točke Predmet razpisa, in sicer:
Skupna višina razpisanih subvencij je
2.580,000.000 SIT.
Od tega za leto 2005 največ do
1.380,000.000 SIT z možnostjo koriš-
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Št.

čenja do 28. 10. 2005 in za leto 2006
1.200,000.000 SIT z možnostjo koriščenja
do 15. 10. 2006.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo

A) Dodelitev mlečne kvote za neposredno prodajo proizvajalcem mleka, ki tržijo
mleko in mlečne proizvode na planini
– upravičenec do kvote za neposredno
prodajo je proizvajalec mleka, ki trži mleko
in mlečne proizvode na planini,
– proizvajalec mleka mora izkazati proizvodnjo mleka na planini,
– proizvajalec mleka lahko zaprosi za
kvoto za neposredno prodajo v višini pričakovane neposredne prodaje v kvotnem
letu 2005/2006,
– najvišja skupna dodeljena kvota proizvajalcu na planini (redna dodelitev + nacionalna rezerva) se dodeli iz nacionalne
rezerve največ do izkazane neposredne
prodaje za leto 2005/2006, ki ne sme presegati 2200 kg/ha pašnih površin na planini, z upoštevanjem kvote, ki je že bila
dodeljena proizvajalcem mleka, ki so tržili
na planini,
– pašne površine na planini ne smejo
presegati površin, ki so uveljavljene v okviru zbirne vloge za izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
B) Dodelitev mlečne kvote izobraževalnim zavodom:
– upravičenci do kvote za oddajo in neposredno prodajo so izobraževalni zavodi,
ki potrebujejo mlečno kvoto za proizvodnjo
mleka, katere namen je izobraževalna dejavnost,
– mlečna kvota za oddajo se dodeli v
višini razlike med že dodeljeno kvoto za
oddajo za kvotno leto 2005/2006 in izračunano oddajo v kvotnem letu 2005/2006,
– oddaja za kvotno leto 2005/2006 se
izračuna tako, da se za obdobje od 1. aprila
2005 do 30. septembra 2005 upošteva
realizirana oddaja mleka, ki se upošteva tudi za obdobje od 1. oktobra 2005 do
31. marca 2006,
– mlečna kvota za neposredno prodajo
se dodeli v višini razlike med že dodeljeno
kvoto za neposredno prodajo za kvotno
leto 2005/2006 in izračunano neposredno
prodajo v kvotnem letu 2005/2006,
– neposredna prodaja za kvotno leto
2005/2006 se izračuna tako, da se za obdobje od 1. aprila 2005 do 30. septembra
2005 upošteva realizirana neposredna prodaja, ki se upošteva tudi za obdobje od
1. oktobra 2005 do 31. marca 2006.
C) Dodelitev mlečne kvote proizvajalcem mleka, ki so zaradi višje sile tržili
v kvotnem letu 2004/2005 nižjo količino
mleka:
– upravičenci do kvote za oddajo in neposredno prodajo so proizvajalci mleka,
ki so imeli znižano proizvodnjo mleka v
kvotnem letu 2004/2005 zaradi višje sile.
Proizvajalci mleka lahko zaprosijo za dodatno kvoto v višini razlike med dodeljeno
mlečno kvoto za kvotno leto 2005/2006 in
dodeljeno kvoto v kvotnem letu 2004/2005.
Višino dodatne kvote oceni Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja na podlagi prilog. Za višjo silo
se upošteva predvsem pogin živali, požar,
udar strele, smrt gospodarja.
D) Dodelitev mlečne kvote proizvajalcem mleka, ki so povečali ali povečujejo
mlečno proizvodnjo na podlagi namenskih sredstev za razširitev mlečne proizvodnje:
– upravičenci do kvote so proizvajalci
mleka, ki so v obdobju med 1. januarjem

Ob-26219/05
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 19. 8. 2005:
V točki 8 javnega razpisa: rok za oddajo
vlog ter način predložitve vlog, se besedilo
tretjega, četrtega in petega odstavka nadomesti z besedilom:
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
16. septembra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 16. septembra
2005 do 24. ure;
– za drugo odpiranje do 12. ure
14. oktobra 2005 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 14. oktobra
2005 do 24. ure;
– za tretje odpiranje do 12. ure
13. januarja 2006 ali oddane na pošto s
poštnim žigom do vključno 13. januarja
2006 do 24. ure in
– za četrto odpiranje do 12. ure 14. aprila
2006 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 14. aprila 2006 do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku, določenem za četrto odpiranje, bodo neodprte
vrnjene ponudniku. Enako bodo ponudnikom vrnjene neodprte vloge, prispele po
razdelitvi vseh razpoložljivih sredstev.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-26138/05
Na podlagi petega odstavka 4. člena
Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Ur. l. RS, št. 10/05) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavlja
javni razpis
za dodelitev mlečne kvote za oddajo
in neposredno prodajo iz nacionalne
rezerve
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
mlečne kvote za oddajo in neposredno prodajo iz nacionalne rezerve.
2. Upravičenci do dodelitve mlečne
kvote iz nacionalne rezerve so proizvajalci
mleka, ki opravljajo kmetijsko dejavnost,
imajo stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo pogoje določene v tem razpisu.

3. Mlečne kvote po tem razpisu bo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja razdelila med upravičence do skupne višine 16,000.000 kg
kvote za oddajo in 20,000.000 kg kvote za
neposredno prodajo.
4. Vloge za dodelitev mlečne kvote iz nacionalne rezerve z zahtevanimi
prilogami je treba poslati najkasneje do
28. oktobra 2005 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana, s pripisom: razpis – dodelitev
mlečne kvote. Obrazci vloge so priloga
tega razpisa.
Vlogi za dodelitev mlečne kvote
proizvajalcem mleka, ki tržijo na planini se
mora priložiti: izjavo o neposredni prodaji
za obdobje od 1. aprila 2005 do 30.
septembra 2005 s priloženimi dnevnimi
evidencami neposredne prodaje za to
obdobje.
Vlogi za dodelitev mlečne kvote izobraževalnim zavodom se mora priložiti:
– dokazilo o odobritvi namenskih sredstev za povečanje mlečne proizvodnje,
– v primeru neposredne prodaje pa izjavo o neposredni prodaji za obdobje od
1. aprila 2005 do 30. septembra 2005 s priloženimi dnevnimi evidencami neposredne
prodaje za to obdobje.
Vlogi za dodelitev mlečne kvote proizvajalcem mleka, ki so zaradi višje sile oddali
oziroma neposredno prodali v kvotnem letu
2004/2005 nižjo količino mleka, se mora
priložiti:
– veterinarsko poročilo, ki dokazuje izločitev živali ali pogin,
– potrdilo o požaru,
– druga potrdila, ki izkazujejo višjo silo.
Vlogi za dodelitev mlečne kvote proizvajalcem, ki so povečali mlečno proizvodnjo
oziroma jo povečujejo na podlagi investicijskih programov, se mora priložiti:
– dokazilo o odobritvi namenskih sredstev za povečanje mlečne proizvodnje,
– v primeru neposredne prodaje izjavo o
neposredni prodaji za obdobje od 1. aprila
2005 do 30. septembra 2005 s priloženimi
dnevnimi evidencami neposredne prodaje
za to obdobje.
5. Mlečna kvota se dodeli z odločbo,
ki jo izda Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, na podlagi pravočasnih, popolnih in utemeljenih
vlog v skladu z določili zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
II. Upravičenci za dodelitev
Mlečna kvota iz nacionalne rezerve je
namenjena za dodelitev:
1. proizvajalcem mleka, ki tržijo mleko in
mlečne proizvode na planini,
2. izobraževalnim zavodom,
3. proizvajalcem mleka, ki so zaradi višje sile oddali oziroma neposredno prodali
v kvotnem letu 2004/2005 nižjo količino
mleka,
4. proizvajalcem mleka, ki so povečali
mlečno proizvodnjo oziroma jo povečujejo
na podlagi pridobitve namenskih sredstev
za povečanje mlečne proizvodnje,
5. proizvajalcem mleka, ki so povečali
mlečno proizvodnjo na podlagi povečanja
števila živali namenjenih za proizvodnjo
mleka.
III. Pogoji za dodelitev mlečne kvote iz
nacionalne rezerve:
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2003 in 30. marcem 2005 pridobili namenska sredstva za razširitev mlečne proizvodnje,
– mlečna kvota za oddajo se dodeli v
višini razlike med že dodeljeno kvoto za
oddajo za kvotno leto 2005/2006 in izračunano oddajo v kvotnem letu 2005/2006,
– oddaja za kvotno leto 2005/2006
se izračuna tako, da se za obdobje od
1. aprila 2005 do 30. septembra 2005
upošteva realizirana oddaja mleka, ki se
upošteva tudi za obdobje od 1. oktobra
2005 do 31. marca 2006,
– mlečna kvota za neposredno prodajo
se dodeli v višini razlike med že dodeljeno
kvoto za neposredno prodajo za kvotno
leto 2005/2006 in izračunano neposredno
prodajo v kvotnem letu 2005/2006,
– neposredna prodaja za kvotno leto
2005/2006 se izračuna tako, da se za obdobje od 1. aprila 2005 do 30. septembra
2005 upošteva realizirana neposredna
prodaja, ki se upošteva tudi za obdobje od
1. oktobra 2005 do 31. marca 2006.
E) Dodelitev mlečne kvote proizvajalcem mleka, ki so povečali mlečno proizvodnjo na podlagi povečanja števila živali
namenjenih za proizvodnjo mleka:
– upravičenci do kvote za oddajo in neposredno prodajo so proizvajalci mleka,
ki so povečali število živali namenjenih za
proizvodnjo mleka z namenom oddaje in
neposredne prodaje. Za povečanje živali
namenjenih za proizvodnjo mleka se primerja stalež živali na dan 1. april 2004 in
15. september 2005,
– žival namenjena za proizvodnjo mleka je govedo ženskega spola in ima registrirano telitev v centralnem registru govedi ter ni krava dojilja,
– upravičenec lahko pridobi mlečno
kvoto iz nacionalne rezerve za vsako dodatno žival namenjeno za proizvodnjo mleka, v višini 4778 kg.
IV. Postopek dodelitve dodatne mlečne
kvote iz nacionalne rezerve po prioritetnih
skupinah:
1) Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja razvrsti
upravičence v naslednje skupine:
Skupina 1:
1. proizvajalci mleka, ki tržijo mleko in
mlečne proizvode na planini:
Skupina 2:
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1. izobraževalni zavodi,
2. proizvajalci mleka, ki so zaradi višje
sile oddali v kvotnem letu 2004/2005 nižjo
količino mleka:
Skupina 3
Podskupina A:
1. proizvajalci, ki so povečali mlečno proizvodnjo oziroma jo povečujejo na
podlagi pridobljenih namenskih sredstev
za povečanje mlečne proizvodnje katerih
kmetijsko gospodarstvo leži v hribovskem
in gorskem območju in je vsaj ena oseba
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na podlagi določb 8., 16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00,
81/00, 124/00, 109/01, 108/02, 110/02,
114/02, 29/03, 40/03 – odl. US, 63/03,
63/03 – odl. US, 135/03, 2/04, 54/04,
63/04, 136/04 – odl. US, 8/05 in 72/05),
2. proizvajalci, ki so povečali mlečno
proizvodnjo na podlagi povečanja števila živali za proizvodnjo mleka katerih kmetijsko
gospodarstvo leži v hribovskem in gorskem
območju in je vsaj ena oseba obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana na podlagi določb 8., 16. in 17. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00,
124/00, 109/01, 108/02, 110/02, 114/02,
29/03, 40/03 – odl. US, 63/03, 63/03 – odl.
US, 135/03, 2/04, 54/04, 63/04, 136/04
– odl. US, 8/05 in 72/05).
Podskupina B:
1. proizvajalci, ki so povečali mlečno proizvodnjo oziroma jo povečujejo na
podlagi pridobljenih namenskih sredstev
za povečanje mlečne proizvodnje katerih kmetijsko gospodarstvo leži v hribovskem in gorskem območju ali je vsaj ena
oseba obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovana na podlagi določb 8., 16. in
17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 109/01,
108/02, 110/02, 114/02, 29/03, 40/03 – odl.
US, 63/03, 63/03 – odl. US, 135/03, 2/04,
54/04, 63/04, 136/04 – odl. US, 8/05 in
72/05),
2. proizvajalci, ki so povečali mlečno
proizvodnjo na podlagi povečanja števila
živali za proizvodnjo mleka katerih kmetijsko gospodarstvo leži v hribovskem in gorskem območju ali je vsaj ena oseba obvez-

no pokojninsko in invalidsko zavarovana
na podlagi določb 8., 16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00, 81/00,
124/00, 109/01, 108/02, 110/02, 114/02,
29/03, 40/03 – odl. US, 63/03, 63/03 – odl.
US, 135/03, 2/04, 54/04, 63/04, 136/04
– odl. US, 8/05 in 72/05).
Podskupina C:
1. proizvajalci, ki so povečali mlečno
proizvodnjo oziroma jo povečujejo na podlagi pridobljenih namenskih sredstev za
povečanje mlečne proizvodnje,
2. proizvajalci, ki so povečali mlečno
proizvodnjo na podlagi povečanja števila
živali za proizvodnjo mleka.
2) Postopek dodelitve kvote iz nacionalne rezerve:
1. nacionalna rezerva se dodeli najprej
upravičencem prve skupine,
2. če zahtevana skupna količina kvote upravičencev iz prve skupine presega
razpoložljivo količino kvote iz nacionalne
rezerve se vsem upravičencem dodeli sorazmerno znižana kvota iz nacionalne rezerve,
3. kvota iz nacionalne rezerve, ki ni
bila razdeljena po dodelitvi upravičencem
v prvi skupini se dodeli upravičencem v
drugi skupini,
4. če zahtevana skupna količina kvote
upravičencev iz druge skupine presega razpoložljivo količino kvote iz nacionalne rezerve, se vsem upravičencem iz druge skupine
dodeli sorazmerno znižana kvota,
5. kvota iz nacionalne rezerve, ki ni bila
razdeljena po dodelitvi upravičencem v prvi
in drugi skupini se dodeli upravičencem v
tretji skupini,
6. če zahtevana skupna količina kvote upravičencev iz tretje skupine presega
razpoložljivo količino kvote iz nacionalne
rezerve, se vsem upravičencem iz tretje
skupine dodeli znižana kvota v naslednjih
razmerjih:
– upravičenci iz skupine 3 A pridobijo
do 15% višjo kvoto kot upravičenci iz skupine 3 C,
– upravičenci iz skupine 3 B pridobijo
do 10% višjo kvoto kot upravičenci iz skupine 3 C,
7. kvota iz nacionalne rezerve, ki po
dodelitvi ni bila razdeljena, ostane v nacionalni rezervi.
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PRILOGA 1

Za ARSKTRP:

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana

MK - 11

DODELITEV MLE�NE KVOTE IZ
NACIONALNE REZERVE
ZA KVOTNO LETO

1 Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

2005/06
ime / firma

2 Naslov ali sedež firme:
3 Poštna številka in pošta:
4 Telefon, e-pošta:
5 Mati�na št.:

6 KMG-MID:

7 EMŠO:

8 Dav�na št.:

1 0 0

Zahtevam:
9

mle�no kvoto za oddajo v višini

kg

10

mle�no kvoto za neposredno prodajo v višini

kg

PRILOGA:
11

potrdilo o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi dolo�b
8., 16. in 17. �lena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ,
(Uradni list RS, št. 106/99 s spremembami)

1
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DODELITEV MLE�NE KVOTE ZA NEPOSREDNO PRODAJO NA PLANINI

A. 12

13

KMG-MID planine:

14

izjavljam, da je realizirana neposredna prodaja v obdobju 01.04.2005 – 30.09.2005

1

0

0

kg

PRILOGA:
15

DODELITEV MLE�NE KVOTE IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM

B. 16

17

evidenca neposredne prodaje mleka in mle�nih izdelkov za obdobje 01.04.2005 – 30.09.2005

kg

izjavljam, da je realizirana neposredna prodaja v obdobju 01.04.2005 – 30.09.2005

PRILOGI:
18

dokazilo o odobritvi namenskih sredstev za pove�anje mle�ne proizvodnje

19

evidenca neposredne prodaje mleka in mle�nih izdelkov za obdobje 01.04.2005 – 30.09.2005

DODELITEV MLE�NE KVOTE PROIZVAJALCEM MLEKA, KI SO ZARADI
VIŠJE SILE TRŽILI V KVOTNEM LETU 2004/2005 NIŽJO KOLI�INO MLEKA

C. 20

PRILOGE:
21

veterinarsko poro�ilo, ki dokazuje izlo�itev živali ali pogin

22

potrdilo o požaru

23

druga potrdila, ki izkazujejo višjo silo

DODELITEV MLE�NE KVOTE PROIZVAJALCEM, KI SO POVE�ALI ALI
POVE�UJEJO MLE�NO PROIZVODNJO NA PODLAGI INVESTICIJSKIH
PROGRAMOV

D. 24

25

kg

izjavljam, da je realizirana neposredna prodaja v obdobju 01.04.2005 – 30.09.2005

PRILOGI:
26

dokazilo o odobritvi namenskih sredstev za pove�anje mle�ne proizvodnje - odobreno med
01.01.2003 – 30.03.2005

27

evidenca neposredne prodaje mleka in mle�nih izdelkov za obdobje 01.04.2005 – 30.09.2005

2
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DODELITEV MLE�NE KVOTE PROIZVAJALCEM, KI SO POVE�ALI
MLE�NO PROIZVODNJO NA PODLAGI POVE�ANJA ŠTEVILA ŽIVALI,
NAMENJENIH ZA PROIZVODNJO MLEKA V KVOTNEM LETU 2004/2005

29

število živali, namenjenih za proizvodnjo mleka na dan 01.04.2004

30

število živali, namenjenih za proizvodnjo mleka na dan 15.09.2005

31 Datum:

.

. 2

0

0 5

32 Podpis (žig) nosilca:

Pravilno izpolnjen obrazec pošljite skupaj s prilogami najkasneje do 28. 10. 2005 priporo�eno na naslov: Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom: RAZPIS – DODELITEV MLE�NE KVOTE.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 384/05
Ob-26125/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
Sklepa št. 2000/821/EC Evropskega Sveta
z dne 20. decembra 2000 in Sklepom št.
163/2001 Evropskega parlamenta in Sveta
o uvedbi programov Media Plus in Media
Training z dne 19. januarja 2001 ter 1. členom Aneksa I. Memoranduma med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne
25. marca 2003 o sodelovanju Republike
Slovenije v programu »Media Plus in Media
Training« Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Media Deska v
Republiki Sloveniji
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)ﬁnanciranje projekta Media Desk v Republiki
Sloveniji. Projekt sega na področja povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in
njihovega sodelovanja v programih Media
Plus in Media Training za čas trajanja obeh
programov, to je v letu 2006.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev Media Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost ﬁnančne konstrukcije,
ki ne sme presegati vsote 14,000.000 SIT.
Soﬁnancerski delež Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije je predviden v višini
7,000.000 SIT,
– pogoje, za opravljanje nalog Media Deska, kot jih določata,
– sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000 ter sklepa

št. 163/200/EC Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. januarja 2001 o uvedbi programa Media Plus in Media Training ter
– Memoranduma med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca
2003 o sodelovanju Republike Slovenije v
programu »Media Plus in Media Traning«,
ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z
javnostjo,
– aktivno znanje enega izmed jezikov
Skupnosti (angleškega ali francoskega) in
enega pasivno,
– delo z računalnikom.
Izbrani izvajalec programa Media Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje Media Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konﬂiktom interesov, ki bi
utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi
interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod
nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne
organizacije, ki predloži projekt za pridobitev
sredstev iz programa Media Plus ali Media
Training.
2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
3. Material in oprema
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket 'Microsoft Ofﬁce', mora Media Desk imeti združljiv
softver,

– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leta 2006 znašajo
okvirno 7,000.000 SIT.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2006.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– drugih ugodnosti do – 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 30. 9.
2005 in zaključi 2. 11. 2005.
VIII. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– naloge Media Deska,
– prijavni obrazec s ﬁnančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– ažuren izpisek iz sodnega registra (rok
veljave 90 dni) o registraciji in imenih pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb,
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.gov.si/mk.
3
IX. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 2. 11. 2005 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Vloga – Razpis – z oznako MD-06.
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Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
2. 11. 2005, oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: mag. Tone Frelih,
višji svetovalec II., elektronska pošta:
Tone.Frelih@gov.si, tel. 01/369-59-78.
XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XI. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 4. 11. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Ob-26132/05
Vabilo k oddaji prijav na razpis
Vzpostavitev lokalnih razvojnih
fundacij – LRF
V okviru programa Dobra družba, ki ga
ﬁnančno podpira sklad Trust for Civil Society
in Central and Eastern Europe, objavljamo
razpis za vzpostavitev lokalnih razvojnih
fundacij.
Namen tega razpisa je pridobiti organizacije, ki prepoznavajo lokalne razvojne
fundacije kot nove možnosti za razvoj nevladnih organizacij in ﬁlantropije v lokalnem
okolju. Izbrane organizacije bodo deležne usposabljanja in izobraževanja o LRF,
vključevanja v mednarodno mrežo LRF ter
ﬁnančne pomoči pri vzpostavljanju in zagonu LRF. Najuspešnejšim med njimi bodo
zagotovljena tudi sredstva za izvajanje
programa, in sicer glede na višino lastnih
zbranih sredstev v obdobju od aprila do
decembra 2006.
Višina sredstev: za projekt je v celoti namenjenih 210.000 USD (v tolarski protivrednosti). Prvi del sredstev v višini 60.000 USD
je namenjen institucionalni podpori (zagonska sredstva), pri čemer posamezen izbrani
prijavitelj lahko prejme najmanj 15.000 USD
in največ 20.000 USD. Drugi del sredstev v
višini 150.000 USD je namenjen soﬁnanciranju dejavnosti LRF (sredstva za investicijsko
in programsko podporo).
Upravičenci za prijavo: k oddajanju prijav so vabljeni predvsem ustanove, zasebni
zavodi, društva, zveze društev, skupnosti
zavodov, pa tudi ﬁzične osebe s stalnim
prebivališčem v Sloveniji in pravne osebe, ki
bodo ob prijavi predložile program aktivnosti
za ustanovitev ustanove.
Rok za oddajo prijav je 28. 10. 2005 do
13. ure na naslovu: Regionalni center za
okolje za srednjo in vzhodno Evropo – REC,
Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in Prijavni obrazci, so na voljo na
sedežu REC in na spletni strani www.lrf.si,
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kjer je razpis tudi objavljen. Za pomoč pri
pripravi prijav na razpis bodo organizirane
tri informativne delavnice. Datumi in kraji
delavnic so prav tako predstavljeni na omenjeni spletni strani.
Regionalni center za okolje
za srednjo in vzhodno Evropo – REC
Št. 04-3/290
Ob-26281/05
SENG, Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., objavlja
javni razpis
za oddajo naročila storitev
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izvedba superkontrole na izgradnji črpalne elektrarne
Avče (ČHE AVČE) – geodezija, betoni, geomehanika, elektrostrojna oprema, hidromehanska oprema, cevovod in dvigala ter
monitoring v času gradnje in obratovanja
ČHE.
4. Število, nazivi in ocenjene vrednosti
posameznih sklopov
Dela se oddajajo po posameznih sklopih,
in sicer:
– sklop 1: superkontrola – geodezija;
– sklop 2: superkontrola – betoni;
– sklop 3: superkontrola – geomehanika;
– sklop 4: superkontrola – turbina, generator;
– sklop 5: superkontrola – cevovod, hidromehanska oprema in dvigala;
– sklop 6: superkontrola – ostala električna oprema;
– sklop 7: monitoring v času gradnje in
obratovanja ČHE Avče.
Ponudnik lahko predloži ponudbo le za
posamezne sklope. Podrobnejši opis zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost naročila po posameznih sklopih brez DDV:
– sklop 1: superkontrola – geodezija:
12 mio SIT;
– sklop 2: superkontrola – betoni: 15 mio
SIT;
– sklop 3: superkontrola – geomehanika:
15 mio SIT;
– sklop 4: superkontrola – turbina, generator: 25 mio SIT;
– sklop 5: superkontrola – cevovod, hidromehanska oprema in dvigala: 7 mio SIT;
– sklop 6: superkontrola – ostala električna oprema: 10 mio SIT;
– sklop 7: monitoring v času gradnje in
obratovanja ČHE Avče: 20 mio SIT.
5. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
6. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od novembra 2005 do leta 2009.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 17. 10.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
8. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije posameznih sklopov: dvig je možen
ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti, ki dvignejo razpisno dokumentacijo, morajo predložiti identiﬁkacijsko
številko za DDV in točen naslov.

9. Dodatne informacije: Alida Rejec in
Miran Komel, tel. 05/339-63-64.
10. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki vplačajo znesek
24.000 SIT z vključenim DDV za posamezni
sklop na TRR 04750–0000545385 pri Nova
KBM d.d. Maribor, s pripisom »razpis sklop
(naziv sklopa)«. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave.
11. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 10. 2005 do 12. ure po
lokalnem času.
12. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 2005 ob 13. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
14. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
16. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
17. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-26270/05
Razpis
za javno objavo za izbiro dobavitelja
za srednjenapetostne naprave (LOT
EA-SN) za HE Zlatoličje in jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava in dobava
opreme na gradbišče, nadzor nad montažo, preizkušanja opreme na gradbišču
in zagon opreme, šolanje osebja za vzdrževanje in obratovanje ter odprava napak
v garancijskem roku za dobavo naslednje
opreme:
1. srednjenapetostna in visokonapetostna oprema za HE Zlatoličje,
2. srednjenapetostna oprema za jez
Melje.
3. Roki za dobavo opreme:
– HE Zlatoličje: 4. 5. 2006,
– jez Melje: 4. 5. 2006.
Podrobni roki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04515-0000337195
pri Novi KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
EA-SN – HE Zlatoličje in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892, faks
02/30-05-899, do 14. 10. 2005 ob delovnih
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Št.

dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o
plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 2005 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih treh letih izdelali in dobavili najmanj 100 celic 10 ali 20kV.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Ob-26272/05
Razpis
za javno objavo za izbiro dobavitelja
za transformatorje lastne porabe (LOT
EA-TR) za HE Zlatoličje in jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme, izdelava in dobava opreme
na gradbišče, šolanje osebja za vzdrževanje in obratovanje ter odprava napak v
garancijskem roku za dobavo naslednje
opreme:
1. HE Zlatoličje:
– transformator 1000 kVA, 10,5/0,4 kV
– 2 kompleta,
– transformator 1000 kVA, 21/0,4 kV – 1
komplet;
2. jez Melje:
– transformator 400 kVA, 10,5(21)/0,4 kV
– 1 komplet,
– transformator 1000 kVA, 10,5(21)/0,4 kV
– 1 komplet.
3. Roki za dobavo opreme:
– HE Zlatoličje: 4. 5. 2006,
– jez Melje: 4. 5. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04515-0000337195
pri Novi KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
EA-TR – HE Zlatoličje in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892, faks
02/30-05-899, do 14. 10. 2005 ob delovnih
dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o
plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 11. 2005 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti

Ob-26271/05
Razpis
za javno objavo za izbiro dobavitelja
za nizkonapetostne razdelilnike in
zbiralčne povezave izmenične napetosti
(LOT EA-NN) za HE Zlatoličje in jez
Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava in dobava
opreme na gradbišče, nadzor nad montažo,
preizkušanja opreme na gradbišču in zagon
opreme, šolanje osebja za vzdrževanje in
obratovanje ter odprava napak v garancijskem roku za dobavo naslednje opreme:
1. nizkonapetostni razdelilniki izmenične
napetosti za HE Zlatoličje,
2. nizkonapetostni razdelilniki izmenične
napetosti za jez Melje.

3. Roki za dobavo opreme:
– HE Zlatoličje: 4. 5. 2006,
– jez Melje: 4. 5. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04515-0000337195
pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
EA-NN – HE Zlatoličje in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892, faks
02/30-05-899, do 14. 10. 2005 ob delovnih
dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o
plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 2005 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je p renehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih treh letih izdelali in dobavili najmanj 5 sistemov razdelilcev s tehničnimi karakteristikami: 400/231 V, Ik 30 kA,
Iu 65 kA, nazivni tok od 500 do 2500 A z
najmanj 20 upravljalnimi odvodi.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
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Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih treh letih izdelali in dobavili najmanj 15 transformatorjev enake ali
večje moči od 1MVA suhe izvedbe z napetostnim prestavnim razmerjem x kV/400 V.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-26218/05
Obvestilo o razpisu za izbiro dobavitelja
opreme
Računalniška in audiovizualna
oprema za izvedbo projekta E-VINTER
(Evaluacija in uporaba najnovejših
tehnologij za razvoj e-veščin v procesih
vseživljenjskega učenja z uveljavljanjem
standardizacije vsebin poklicnega
izobraževanja)
Slovenija
1. Sklic objave: Nacionalni program
PHARE 2003 – Vseživljenjsko učenje, pogodba SI: 71-751-03 0305 0004.
2. Postopek: javni razpis, odprti postopek.
3. Program: Nacionalni program PHARE
2003 – Vseživljenjsko učenje.
4. Financiranje: Proračunska linija SI 2003/004-938-17.
5. Podpisnik pogodbe: Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova 17, Maribor.
Pogodbena speciﬁkacija
6. Opis pogodbe: pogodba zajema pripravo, izvedbo in vzdrževanje računalniške
in audiovizualne opreme za pripravo in izvedbo ciljev projekta E-VINTER: Evaluacija
in uporaba najnovejših tehnologij za razvoj
e-veščin in izvedbo delavnic s potrebno infrastrukturo, ki omogoča učenje s pomočjo
izbranih tehnologij.
7. Število in nazivi sklopov
Predmet razpisa je naslednja oprema:
– sklop 1: oprema za Institut Jožef Stefan (delavna postaja, prenosnik),
– sklop 2: oprema za Center za poklicno
izobraževanje (prenosnik, dlančnik),
– sklop 3: oprema za SETCCE (delovna
postaja, prenosnik),
– sklop 4: oprema za UM FERI (oprema
učilnice, server, prenosnik).
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga:
na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe (nastopajo posamezno) iz držav članic EU in iz območij, ki
jih pokriva program, iz katerega je pogodba
ﬁnancirana (glej tudi točko 21 spodaj).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.
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9. Razlogi za izključitev: ponudniki morajo priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so navedene pod točko
2.3.3. v Priročniku za postopke javnega
naročanja, ki se ﬁnancirajo iz splošnega proračuna EU v okviru zunanjih ukrepov, ki so na voljo na spletnih straneh:
http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/solstvo/phare/GGAPPI.doc.
10. Število ponudb: ponudniki lahko
predložijo eno ponudbo za en sam sklop,
za več ali za vse sklope skupaj. Ponudbe
za nepopolni sklop ne bodo upoštevane.
Ponudbe za variantne rešitve kot dodatek
k ponudbi za dobavo opreme, zahtevane v
razpisni dokumentaciji, niso dovoljene.
11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevana.
13. Informativni sestanek/ogled lokacije:
informativni sestanek/obisk lokacije ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
december 2005.
Kriteriji za izbor in dodelitev
16. Kriteriji za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnim ocenjevalnim
listom in tehničnimi zahtevami, kar pomeni,
da je ponudba veljavna, če ustreza vsem
pogojem, postopkom, tehničnim in administrativnim zahtevam razpisne dokumentacije, ne da bi bistveno odstopala od njih ali
jih omejevala.
17. Kriteriji za dodelitev: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjem internetnem naslovu:
http://www.e5.ijs.si/razpisi/phare2003.pdf.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
tudi na sedežu podpisnika pogodbe.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati v obliki elektronske
pošte na naslov: martin.terbuc@uni-mb.si
ali matic@e5.ijs.si z navedbo številke objave iz točke 1 in naslova projekta, vsaj 21
dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora odgovoriti
na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 12 dni
pred rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi na spletni strani:
http://www.e5.ijs.si/razpisi/phare2003.pdf.
Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje,
podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zapečateni ovojnici morajo biti dostavljene
najkasneje do 2. novembra 2005 do 14. ure
po lokalnem času.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 3. novembra 2005 ob 14. uri
po lokalnem času.
Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga: Phare: Pravila
Skupnosti (EEC) št. 3906/89 o ekonomski
pomoči nekaterim deželam centralne in
vzhodne Evrope kot podano v ﬁnančnem

memorandumu, podpisanem med RS in EK
dne 19. 9. 2003 in Enotni programski dokument RS.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Št. 68/2005
Ob-25819/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kungota za leto 2005 (Uradni list RS, št.
53/05) in letnega plana za področje kmetijstva v proračunu za leto 2005 Občina Kungota objavlja
razpis
za dodelitev subvencij ukrepov
kmetijske strukturne politike v Občini
Kungota za leto 2005
1. Predmet razpisa
Občina Kungota v proračunu namenja
ﬁnančna sredstva za izvedbo ukrepov kmetijske strukturne politike za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kungota za leto 2005
3.000 SIT in za soﬁnanciranje asfaltiranja
občinskih cest, in sicer za:
1.1. soﬁnanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali: 450.000 SIT,
1.2. soﬁnanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj: 450.000 SIT,
1.3. soﬁnanciranje izobraževanje kmetov: 120.000 SIT,
1.4. soﬁnanciranje testiranja škropilnic:
200.000 SIT,
1.5. soﬁnanciranje zavarovanja posevkov in nasadov pred točo: 250.000 SIT,
1.6. soﬁnanciranje obrambe pred točo:
180.000 SIT,
1.7. soﬁnanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev: 100.000
SIT,
1.8. subvencioniranje promocij na področju kmetijstva: 100.000 SIT,
1.9. soﬁnanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kmetijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Program pomoči na domu (javna dela
ipd.): 270.000 SIT,
1.10. ﬁnanciranje postavitve agrometeorološke postaje: 880.000 SIT,
1.11. soﬁnanciranje podpor ekonomske
diverziﬁkacije podeželja in razvojni programi
– ureditev in posodobitev infrastrukture
na podeželju: 9,000.000 SIT.
Skupaj: 12,000.000 SIT.
2. Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva oziroma njihovi nosilci, ki imajo kmetijska zemljišča na
območju Občine Kungota ter stalno prebivališče v Občini Kungota,
– društva, ki imajo sedež na območju
Občine Kungota in se ukvarjajo z dejavnostjo na področju kmetijstva na območju
Občine Kungota,
– institucije, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva na območju občine.
3. Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točk (od 1.1. do 1.12.) vlagajo zahtevke upravičenci ali njihovi pooblaščenci ali v njihovem imenu izvajalske
organizacije, kjer je to z razpisom omogočeno.
Za aktivnosti (od 1.1. do 1.11.), ki so
bile že izvedene, se vložijo zahtevki takoj
po objavi razpisa, vnaprej pa sproti, najkasneje 15 dni po opravljeni aktivnosti in do
porabe razpisanih sredstev ali najkasneje
do 20. decembra 2005.
Za aktivnosti (1.12.) se morajo zahtevki
vložiti takoj po objavi razpisa najkasneje do
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10. 10. 2005 do 14. ure v zaprti ovojnici,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – postavka 1.12., na naslov Občina
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilnih
vlog bo 11. 10. 2005 ob 14. uri v prostorih
Občine Kungota.
4. Obravnava vlog, postopek odobritve in
obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo za
ta namen imenuje župan. Predmet obravnave vlog je pregled popolnosti, pravilnosti in
skladno s kriteriji določitev višine opravičljivih stroškov in deleža soﬁnanciranja.
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah župan z odločbo v roku največ 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
vlagatelji pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če vlagatelji v roku osmih dni od prejema
poziva ne vrnejo podpisane pogodbe, se
šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev sredstev.
Pred izvedbo prve subvencije oziroma
soﬁnanciranja so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek (ki ga dobijo na
Občini Kungota). K zahtevku je potrebno
priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot
je navedena po posameznih točkah razpisa. Navedena sredstva lahko upravičenci
pridobijo le pod pogojem podane izjave, da
za isti namen niso prejeli drugih državnih
pomoči oziroma koliko sredstev so iz drugih
virov prejeli. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna za obstoj kmetijskega gospodarstva.
Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost izpolnjenih podatkov. V primerih, ko zahtevke
vlagajo izvajalske organizacije, se razmerja
določijo s posebnimi letnimi pogodbami.
1.1. Soﬁnanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Namen: preprečiti večjo gospodarsko
škodo zaradi bolezni in preventivno delovanje.
Višina subvencije:
– za preventivno varstvo rejnih živali (konji, govedo, prašiči, drobnica), ki obsega zaščitna cepljenja, vitaminizacijo, feruminizacijo in tretiranje proti zajedalcem, do višine
50% storitve,
– laboratorijske preiskave in odvzem
vzorcev (mleka, sline, krvi, blata in drugega)
do višine 100% storitve preiskave. Zdravila
in druga potrebna dela pri tem niso vključena in jih nosi kmetovalec oziroma lastnik
sam v celoti.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec izkorišča sredstva
ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu
storitve odšteje subvencija občine. Občina
subvencijo poravna po izstavljenem računu
izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kungota ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.2. Soﬁnanciranje reprodukcije govedi,
svinj, drobnice in konj
Namen: selekcija živali in preprečitev nekontroliranega križanja vrst.
Višina subvencije: znaša 2.000 SIT od
opravljene vrednosti storitve.
Način izplačila: Občina Kungota sklene
pogodbo z zunanjimi izvajalci veterinarskih
storitev, upravičenec izkorišča sredstva
ob naročilu storitve, kjer se mu ob plačilu
storitve odšteje subvencija občine. Občina
subvencijo poravna po izstavljenem računu
izvajalcu veterinarskih storitev. Občina Kun-

gota ima pravico preveriti pravilnost izvajanja storitev in upravičenost kmetovalca.
1.3. Soﬁnanciranje izobraževanje kmetov
Namen: višja raven predvsem praktičnih
znanj iz izkušenj za opravljanje kmetijske
dejavnosti ter sonaravnega kmetovanja.
Višina subvencije: do 50% vrednosti računa.
Dokazilo: veljaven račun izvajalcev izobraževanja ter dokazilo o udeležbi na izobraževanju in potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja.
1.4. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic
Namen: gospodarska raba škropiv in semen ter ekološko sprejemljivi ukrepi za rabo
škropiv.
Višina subvencije: do 50% vrednosti storitve.
Dokazila: veljaven račun.
Način izplačila: plačilo se opravi po izstavljeni fakturi izvajalcu storitve za kmetovalce po seznamu, ki so opravili storitev.
1.5. Soﬁnanciranje zavarovanja posevkov in nasadov pred točo
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina subvencije: do 10% vrednosti zavarovalne premije.
Dokazilo: veljavna sklenitev zavarovanja
in obračun premije pri zavarovalnici.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za soﬁnanciranje oziroma subvencijo, ki ji predloži vsa dokazila.
1.6. Soﬁnanciranje obrambe pred točo
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina sredstev: 180.000 SIT.
Način izplačila: splošna odgovornost Občine Kungota za pokritost vseh kmetijskih
gospodarstev v Občini Kungota.
Izraba sredstev: sredstva razporejena in
izkoriščena.
1.7. Soﬁnanciranje delovanja društev in
strokovnih izobraževanj društev
Namen: spodbujanje organiziranega prenosa znanj in izkušenj ter dvig stanovske
pripadnosti.
Višina subvencije: do 50% stroškov strokovnega izobraževanja, dotacije do 50%
plačane članarine za preteklo leto.
Dokazilo: veljaven račun izvedbe izobraževanja, seznam članov, izvedba prireditve
ali organizacija prireditve.
Način izplačila: vloga posameznika, ki se
naslovi na občinski urad Občine Kungota s
priloženimi dokazili.
1.8. Subvencioniranje promocij na področju kmetijstva
Namen: prepoznavnost vinorodnega
okoliša Občine Kungota.
Višina sredstev: 100.0000 SIT.
Dokazilo: podpisana pogodba o najemu
razstavnega prostora, kjer se skupaj predstavlja vsaj pet razstavljavcev z območja
Občine Kungota.
Način izplačila: upravičenec v občinski
urad posreduje vlogo za soﬁnanciranje oziroma subvencijo, kateri predloži vsa dokazila.
1.9. Soﬁnanciranje programov, ki jih za
kmete pripravljajo zunanje institucije (Kmetijski zavod Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Program pomoči na domu (javna dela
ipd.)
Namen: pomoč kmetijam z različnimi
projekti, drugi izredni primeri.
Sredstva se namenijo izvajalcu priprave
razpisne dokumentacije ali drugih dokumen-
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tov, podpisa pogodbe, ki sodelujejo v projektu in so soudeleženi v lastnem deležu, ter da
so projekti usklajeni s smernicami državnih
pomoči, ki jih namenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izraba sredstev: po opravljeni storitvi in
predhodno potrjenem programu s strani župana občine.
1.10. Financiranje postavitve agrometeorološke postaje
Namen: zmanjšanje gospodarske škode.
Višina sredstev: 800.000 SIT.
Način izplačila: plačilo se opravi po izstavljeni fakturi izvajalcu.
1.11. Soﬁnanciranje podpor ekonomske
diverziﬁkacije podeželja in razvojni programi,
– ureditev in posodobitev infrastrukture
na podeželju.
Namen: pospeševanje razvoja dopolnilnih ter pridelovalnih dejavnosti na kmetijah,
ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti.
Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo
občinskih obstoječih makadamskih javnih
cest.
Višina sredstev: 9,000.000 SIT.
Višina soﬁnanciranja: delež dodeljenih
sredstev iz tega razpisa znaša do 50% opravičljivih vlog v odvisnosti od števila vlog in
skupne višine opravičljivih stroškov vseh
vlagateljev. Strokovna komisija si pridržuje pravico znižanja zaprošenih sredstev za
stroške, ki niso opravičljivi.
Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva
objave do 7. 10. 2005.
Izraba sredstev: sredstva bodo vlagatelji
izkoristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe bo določena s pogodbo.
5. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije glede razpisa in postopka pridobitve sredstev lahko
prosilci dobijo na sedežu Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ali po
tel. 02/655-05-00. Razpis je na vpogled
tudi na spletni strani Občine Kungota:
www.kungota.si.
Občina Kungota
Št. 320-16/05-1
Ob-25821/05
Občina Veržej objavlja na podlagi 36.
člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00), Odloka o proračunu Občine Veržej
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 8/05) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Veržej (Ur. l. RS, št. 76/02)
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Občini Veržej v letu 2005
I. Splošni pogoji
Upravičenci do ﬁnančnih sredstev so
kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno
prebivališče oziroma sedež v Občini Veržej.
Upravičenci do ﬁnančnih sredstev so tudi
pravne osebe (društva in zveze društev),
ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma
storitve za kmetijstvo na območju Občine
Veržej.
Upravičenci vložijo vloge in zahtevke za
intervencijska sredstva na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na sedežu Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 6. K vlogi je
treba priložiti še zahtevane priloge.
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Sredstva se bodo dodeljevala v skladu
s sredstvi sprejetega proračuna in glede na
število prijav.
Kriteriji za dodelitev sredstev in drugi pogoji so razvidni iz vsebine razpisa.
Upravičenec je dolžan podati izjavo, da
za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V
primeru, da je prejel navedena sredstva, pa
je dolžan navesti višino prejetih sredstev in
priložiti ustrezno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči: za skupno višino
pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki
jih prejemnik za posamezni namen pridobi iz
državnega ali lokalnega proračuna in znaša
do 50% upravičenih stroškov iz pravilnika
oziroma razpisa.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena, in je določena s shemo državne
pomoči in ne sme biti presežena.
DDV ni opravičljiv strošek.
Upravičencem se obračuna dohodnina
v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.
Zgornja meja – znesek pomoči iz proračuna Občine Veržej za leto 2005 je
150.000 SIT bruto na kmetijsko gospodarstvu (MID).
Sredstva se bodo nakazovala v roku 30
dni po končanem razpisu.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov za izplačilo je 1. 12. 2005.
II. Posebni pogoji
Posebni pogoji so določeni pri posameznih ukrepih. Upravičencu, pri katerem se
ugotovi, da je navajal napačne podatke, se
sredstva ne odobrijo. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi
obrestmi. Nepopolne in prepozno prispele
vloge po tem razpisu se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
III. Predmet razpisa
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Veržej, sprejeta v proračunu
za leto 2005, se namenjajo za:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva;
– soﬁnanciranje analize krme in zemlje;
– soﬁnanciranje testiranja škropilnih naprav;
– soﬁnanciranje zavarovalnih premij za
kmetijske pridelke;
– soﬁnanciranje agromelioracijskih ukrepov – kalciﬁkacija zemlje;
– soﬁnanciranje delovanja društev.
1. Strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva
Višina: 420.000 SIT.
Namen: namen soﬁnanciranja izobraževanja za potrebe kmetijstva je dvigniti strokovno-izobraževalni nivo kmetov. Za izobraževanje se bodo zagotavljala sredstva za
plačilo honorarjev predavateljem za izvedbo
predavanj in izobraževalnih tečajev, za uporabo prostorov, nabavo strokovne literature,
izvedbo strokovnih prireditev in materialnih
stroškov v zvezi z izvedbo izobraževanja.
Upravičeni stroški: izobraževanje se soﬁnancira v višini do 50% v namenu ukrepa
navedenih stroškov.
Pogoji: organizator izobraževanja mora
biti s sedežem v Občini Veržej, tisti, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnost usmerjeno tudi na območje Občine
Veržej. K vlogi morajo upravičenci (društva)
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predložiti podatke o pravni osebi, navedbo
izobraževanja, obračunsko vrednost izobraževanja, podpisani seznam udeležencev izobraževanja, iz katerega je razviden naslov
udeležencev. Sredstva bodo upravičencem
dodeljena na osnovi pogodbe.
2. Subvencioniranje analize vzorcev
krme in zemlje
Višina: 400.000 SIT.
Namen: namen ukrepa je ekonomična
in pravilna sestava uravnovešenih obrokov
krme za rejo živali ter okoljevarstveni in ekonomski vidik gnojenja kmetijskih površin.
Upravičeni stroški: stroški v višini do 50%
vrednosti analize.
Pogoji: stroške analize plača upravičenec, ki uveljavlja subvencijo na osnovi originalnega računa z datumom od 1. 12. 2004
do 30. 11. 2005.
3. Subvencioniranje testiranja škropilnih
naprav
Višina: 200.000 SIT.
Namen: testiranje traktorskih škropilnic se izvaja zaradi enakomernega nanosa škropiva na kmetijske površine in s tem
ustreznega varovanja okolja. Testiranje vsebuje splošen pregled škropilne naprave, testiranje in nastavitev vitalnih delov naprave
in svetovanje.
Upravičeni stroški: strošek testiranje se
soﬁnancira v višini do 50% vrednosti testiranja.
Pogoji: testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec. Subvencijo uveljavlja posameznik,
ki je napravo dal v testiranje ob predložitvi
računa o izvedeni storitvi v letu 2005.
4. Zavarovanje kmetijskih pridelkov
Višina: 600.000 SIT.
Namen: namen ukrepa je stimuliranje
lastnikov kmetijskih zemljišč, da zavarujejo
kmetijske pridelke in s tem dosežejo večjo
gotovost kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– soﬁnancira se 30% zavarovalne premije za posevke,
– soﬁnancira se 10% premije za grozdje,
jabolka in drugo sadje ter vrtnine.
Pogoji: v imenu upravičencev subvencijo
uveljavlja zavarovalna družba, s katero ima
občina sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Zavarovalna družba mora občini
posredovati ustrezne podatke, ki so opredeljeni v pogodbi.
5. Soﬁnanciranje agromelioracijkih ukrepov – kalciﬁkacija zemlje
Višina: 600.000 SIT.
Namen: povečanje pH vrednosti tal –
boljša dostopnost hranil v tleh – ekonomski
in okoljevarstveni učinek.
Upravičeni stroški:
– do 50% izkazanih stroškov distribucije
saturacijskega mulja,
– do 50% izkazanih stroškov nabave apnenca z računi oziroma drugega reprodukcijskega materiala za kalciﬁciranje zemlje v
normativni količini na ha. Apno ni predmet
razpisa.
Pogoj:
– upravičenec s stalnim bivališčem v
Občini Križevci ob predložitvi fotokopije računa nakupa datumov od 1. 12. 2004 do
30. 11.2005,
– maks. 3.000 kg apnenca/ha, 8.000 kg
sat. mulja/ha oziroma drugo po normativu,
maks. 1/3 kmetijskih zemljišč v uporabi,
– priloga: fotokopija obrazca C in obrazca D z označenimi parcelami kalciﬁkacije
(subvencija 2005).
6. Soﬁnanciranje delovanja društev

Višina: 250.000 SIT.
Namen: soﬁnanciranje delovanja društev
s področja kmetijstva se izvede z namenom
motivirati civilno inciativo na posameznih
področjih kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost in interesno povezanost v posameznih panogah s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju
Občine Veržej.
Upravičeni stroški: programi društev se
bodo ﬁnancirali v višini do 25%.
Pogoji: do sredstev so upravičena društva, ki delujejo na področju kmetijstva na
območju Občine Veržej in imajo sedež na
območju UE Ljutomer. K vlogi morajo upravičenci priložiti odločbo o registraciji društva,
program dela za leto 2005, poročilo o delu
društva za leto 2004 in ﬁnančno poročilo za
leto 2004. Sredstva bodo društvom dodeljena na podlagi pogodbe.
Občina Veržej
Ob-25968/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 s spremembami in dopolnitvami) in
33. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.
l. RS, št. 49/99 in 22/00) in programom prodaje stvarnega premoženja Občine Loška
dolina, objavlja župan Občine Loška dolina
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje je: stanovanjski in
gospodarski objekt z pripadajočim zemljiščem, v naselju Markovec št. 19, 1386 Stari
trg pri Ložu, ki stojita na:
1. parc. št. *58 – stavbišče v izmeri
239 m², k.o. Knežja Njiva,
2. parc. št. *59 – stavbišče v izmeri
588 m², k.o. Knežja Njiva.
2. Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 10,000.000 SIT.
Skupna izklicna cena je določena na
podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena
ne vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih
stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene
davek, stroške notarskega prepisa, stroške
vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale
stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe,
ki niso všteti v kupnino.
3. Posamezna nepremičnina se prodaja
v celoti.
4. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
5. Lastnik nepremičnin je Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji in vse ﬁzične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ﬁzične osebe pa potrdilo o državljanstvu. V ponudbi mora biti navedena ponujena cena, rok plačila, plačilni pogoji.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Loška dolina
št. 01265-0100002634.
S potrdilom o plačilu varščine se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne
more sodelovati na javnem razpisu.
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Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena najkasneje v 10 dneh
po odpiranju ponudb in izdanem sklepu o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je do 14. 10.
2005 do 12. ure, na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu. Ponudba mora biti oddana
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin«.
8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
17. 10. 2005 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
9. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
10. Kriteriji pri izbiri ponudnikov: ponujena cena 80%, rok plačila kupnine 10% in
plačilni pogoji 10%. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje.
Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
12. Vse stroške prodaje nepremičnin in
prenosa pravic na kupca, davke, takse in
drugo plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa.
14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri
Gradišar Robertu, tel. 01/705-06-70.
15. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Loška dolina

in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Če se spremeni način obračuna obresti
(odprava temeljne obrestne mere ipd.), se
banka, občina in posojilojemalec dogovorijo
za drugačno višino in obračun obresti. Višina dodeljenih posojil bo praviloma največ do
5 mio tolarjev.
VI. Rok in način prijave na razpis: zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo do
30. 11. 2005.
VII. Informacije
Informacije in vloge sprejema Nova kreditna banka Maribor d.d.:
– za družbe: Sektor naložb in sredstev,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel.
02/229-24-02 in 02/229-24-40,
– za samostojne podjetnike in kmete: Oddelek za poslovanje z gospodarskimi družbami in malo gospodarstvo, Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, tel. 02/238-01-68 in
02/238-01-56.
Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.

Št. 55/2005
Ob-26220/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, turizma in kmetijstva
v Občini Pesnica (MUV, št. 35/99) in Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva, turizma in
kmetijstva v Občini Pesnica (MUV, št. 13/03)
objavljata Občina Pesnica in Nova kreditna
banka Maribor d.d.
razpis
za dodelitev posojil pod ugodnejšimi
pogoji za ohranjanje in pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in
kmetijstva v Občini Pesnica, v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje dolgoročnih
posojil s subvencionirano obrestno mero.
II. Pogoji za pridobitev sredstev
Dolgoročna posojila s subvencionirano
obrestno mero se dodeljuje za naslednje
namene:
a) Na področju malega gospodarstva in
turizma za:
– nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali
adaptacijo prostorov namenjenih poslovni
dejavnosti,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,

– razširitev in posodobitev obstoječih
proizvodnih in storitvenih kapacitet,
– odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest.
b) Na področju kmetijstva za:
– gradnjo, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje
novih zmogljivosti v osnovnih in dopolnilnih
kmetijskih dejavnostih,
– nakup zemlje.
III. Upravičenci in upravičeni stroški
Za posojila pod ugodnejšimi pogoji lahko
zaprosijo prosilci s sedežem na območju
Občine Pesnica:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, ki morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register
in priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev gospodarske družbe in do odobritve kreditov pridobili odločbo o priglasitvi
dejavnosti ter registraciji družbe,
– kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Pesnica,
– kmetijske zadruge.
Pridobljena sredstva morajo prosilci vložiti v razvoj in razširitev poslovanja oziroma
opravljanje svoje dejavnosti v Občini Pesnica. Do posojil pod ugodnejšimi pogoji niso
upravičena podjetja v težavah.
Posojilna sredstva se dodelijo prednostno prosilcem:
a) na področju malega gospodarstva in
turizma za programe:
– ki zagotavljajo trajna in kvalitetna delovna mesta,
– ki pospešujejo razvoj proizvodnje v občini.
S posojilom se ﬁnancirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup
zgradb namenjenih poslovni dejavnosti,
stroški gradnje in nakup opreme;
b) na področju kmetijstva za programe,
ki predstavljajo prosilcem osnovni vir preživljanja.
S posojilom se ﬁnancirajo stroški materialnih investicij: nakup zemljišča, nakup
gospodarskih poslopij, stroški gradnje in nakup opreme.
IV. Višina razpisanih sredstev znaša
32,000.000 SIT.
V. Posojilni pogoji
Posojila se bodo dodeljevala pod naslednjimi pogoji:
– obrestna mera: 2,46% leto, vezana na
TOM, oziroma TOM+0,00%.
Obrestna mera je spremenljiva in se
spreminja, kolikor se spremeni temeljna obrestna mera, kot jo izračunava in objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. Osnova za spremembo obrestne mere je temeljna obrestna mera, ki velja 1. dan tekočega
meseca. Obrestna mera se spremeni za
toliko odstotnih točk, za kolikor se spremeni
temeljna obrestna mera. Na dan objave razpisa znaša temeljna obrestna mera 2,46%;
– znesek posojila: praviloma do 50%
predračunske vrednosti naložbe;
– rok vračila: do 5 let z možnim moratorijem odplačila do 12 mesecev;
– zavarovanje: z zastavo nepremičnin
oziroma drugimi primernimi oblikami zavarovanja.
Posojilojemalci morajo predložiti banki
poslovni načrt oziroma investicijski program

Stran

Št. 54/2005
Ob-26266/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja za območje Občine Pesnica (MUV, št. 14/05) ter na podlagi Odloka o proračunu občine Pesnica za
leto 2005 (MUV, št. 7/05), Občina Pesnica
objavlja
razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja za območje Občine Pesnica
za leto 2005
I. Splošni pogoji
1. Predmet javnega razpisa je ﬁnančna pomoč ukrepom za ohranjanje in razvoj
kmetijstva na območju občine Pesnica (v
nadaljevanju občina). Sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2005 v okvirni višini 12,000.000
tolarjev.
2. Upravičenci: za sredstva po tem razpisu lahko zaprosijo:
– ﬁzične in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Pesnica, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– ﬁzične in pravne osebe, ki izvajajo ukrepe na oziroma za območje Občine
Pesnica in morajo biti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki ustrezajo v pravilniku
določenim ukrepom za razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Pesnica.
3. Navedena sredstva lahko upravičenci
pridobijo le pod pogojem podane izjave, da
za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma koliko
sredstev so iz teh virov že pridobili.
4. Sredstva bodo izplačana v skladu z
Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, št. 17/05).
Od bruto višine bo obračunana akontacija
dohodnine.
II. Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
1. Živinoreja
1.1 Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji – umetno osemenjevanje
Višina pomoči:
– do 100% od vrednosti storitev za umetno osemenjevanje govedi,
– 500 SIT za osemenitev plemenskih
svinj.

Stran

7190 /

Št.

87 / 30. 9. 2005

Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek,
– za umetno osemenjevanje govedi veljajo računi za opravljene storitve od 1. 6.
2004,
– za osemenitev svinj veljajo dokazila
od 1. 1. 2005.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
1.2 Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Višina pomoči:
– do 100% višine stroškov za analizo
somatskih celic,
– do 50% višine stroškov za preventivno
zdravljenje svinj.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
1.3 Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
Zahtevke vlagajo: čebelarska društva.
2. Rastlinska proizvodnja
2.1 Analiza zemlje
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za analizo zemlje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
2.2 Testiranje škropilnic in pršilnikov
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
2.3. Zavarovanje posevkov in trajnih nasadov proti toči
Višina pomoči:
– do 10% zavarovalne premije za trajne
nasade in do 20% zavarovalne premije za
posevke.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o izvedenem ukrepu, iz katerega je razviden strošek.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
3. Projekti na področju kmetijstva
3.1 Soﬁnanciranje izdelave dokumentacije za investicije v kmetijsko dejavnost
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov izdelave
poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov v kmetijske
namene.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun o plačilu poslovnega načrta (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne
službe k predvideni investiciji.
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Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
3.2 Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do 50% upravičenih
stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključenosti v integrirano
pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva
3.3 Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do 50% stroškov plačila
ekološke kontrole.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem
letu.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
4 Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1 Programi izobraževanja kmetov
Višina pomoči:
– do 50% stroškov izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– dokazilo o plačilu stroškov izobraževanja.
Zahtevke vlagajo: nosilci kmetijskega gospodarstva.
4.2 Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov ﬁnančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu.
Zahtevke vlagajo: društva s področja
kmetijstva (ki so neproﬁtna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo).
III. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 28. 10. 2005.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo« dostaviti
na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Upoštevale se bodo prijave oddane do 28. 10.
2005 v sprejemni pisarni Občine Pesnica,
soba št. 108/I, do vključno 28. 10. 2005 do
12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim
žigom do vključno 28. 10. 2005. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo
prijave odprla najkasneje do 7. 11. 2005. Če
prijava ne bo popolna, bo prijavitelj v roku
8 dni od odpiranja prijav pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev vloge. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 10 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prepozno vložene prijave komisija ne
bo odpirala in bodo vrnjene prijaviteljem

brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Pesnica, soba 103/I. Dodatne informacije so na
voljo na tel. 654-23-67, Dijana Valdhuber.
Občina Pesnica

Javne dražbe
Št. 478-471/2005/24

Ob-26228/05

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 84 z dne
16. 9. 2005, se popravi 5. točka in se pravilno glasi:
5. Način in rok plačila, b) odprodaja garaž, se doda nova alineja, ki se glasi:
»38. zasedena garaža št. 20/52 v Mirni, Glavna cesta 52, v izmeri 13,75 m2,
18 31119-7200013-75494505«.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-25822/05
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško,
razpisuje na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur. l. RS,
št. 33/01 in 68/03) ter Finančnega načrta in
programa dela Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško za leto 2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je: stavbno zemljišče
v Debru pri Laškem s parc. št.: 1230/27,
vl. št. 464, v skupni izmeri 2416 m2, k.o.
Rečica.
Izklicna cena je 11.088,70 SIT/m2 oziroma 26,790.247 SIT za parcelo, ki je predmet
dražbe. Izklicna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
Po lokacijski informaciji Občine Laško, št.:
36001-39/2003, z dne 16. 4. 2004, je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče.
II. Posebni pogoji
Na predmetnem zemljišču je dražitelj
oziroma kupec dolžan zgraditi stanovanjski
blok – lamela 15 v skladu z zazidalnim načrtom KS3 in KC2/1, projektno dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem št.:
35101-75/2004-32/4, z dne 27. 1. 2005, ki
ga je izdala Upravna enota Laško.
Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo.
V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek in stroški projekta, ki jih mora poravnati
uspeli dražitelj oziroma kupec.
Parkirna mesta za parkiranje osebnih
vozil v skladu s projektno dokumentacijo in izdanim gradbenih dovoljenjem št.:
35101-75/2004-32/4, z dne 27. 1. 2005, na
parceli 1230/27, k.o. Rečica, so javne površine v upravljanju Občine Laško.
Objekt mora biti zgrajen najkasneje v 12
mesecih po sklenitvi prodajne pogodbe.
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III. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednik komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene na TRR Občine Laško št.:
01257-0100003220, odprt pri UJP Žalec.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od
30 dni, ﬁzične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identiﬁkacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in sprejema vse pogoje.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v 8 dneh po končani javni dražbi.
IV. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Občine Laško, Urada župana, Mestna ulica
2, Laško, v sejni sobi, v ponedeljek 17. 10.
2005, ob 12. uri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
V. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino, pripadajoči komunalni prispevek
za stavbno zemljišče in stroške projekta v
8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiško knjižni predlog po zgraditvi
objekta, ki je predmet te dražbe.
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%
DDV in stroške Občine Laško v zvezi s pripravo pogodbe.
VI. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo javne dražbe lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje
ustavi.

– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– izvajanje upravnih overitev,
– upravljanje z dokumentarnim gradivom,
– sodelovanje pri blagajniških delih v
zvezi s pobiranjem upravnih taks in drugih
stroškov v upravnem postopku.
2. Kraj opravljanja dela: Kamnik, Glavni
trg 24.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev,
– srednja strokovna izobrazba splošne
smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
4. Dokazila, ki jih je potrebno predložiti
prijavi:
– dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen
na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– fotokopije dokazil o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih znanjih in sposobnostih.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bi/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka moral/a predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Upravna enota Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, z označbo »Javni natečaj za
zasedbo delovnega mesta referent« ali na
elektronski naslov: ue.kamnik@gov.si.
6. Izbranemu kandidatu/ki bo vročena
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
bo vročen sklep, da niso bili izbrani najkasneje v 15 dneh od odločitve. Z izbranim
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za

Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 03/73-38-710 ali 03/73-38-714.
Občina Laško

Razpisi delovnih
mest
Su 13/05-2
Ob-25823/05
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
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. 01/23-25-196.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Št. 110-53/2005
Ob-25824/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05, 62/05 –
odl. US: U-l-294/04-15, 75/05 – odl. US:
U-l-90/05-13), Upravna enota Kamnik objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta v glavni pisarni:
referent, ki se izvaja v nazivih referent II,
referent III, referent IV.
1. Kratek opis delovnih nalog:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
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nedoločen čas s polnim delovnim časom in
s 3-mesečnim poskusnim delom.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja Oddelka za občo upravo, tel.
01/83-18-166.
Upravna enota Kamnik
Su 20/2005-9

Ob-25925/05

Republika Slovenije, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosta delovna mesta:
1. pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v skupni kadrovski službi
– eno delovno mesto,
2. pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave – 4 delovna mesta.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
za zasedbo delovnega mesta:
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje svetovnega jezika;
– pod točko 1: najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– pod točko 2: univerzitetna izobrazba
pravne smeri.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati, pod točko 1 in 2, sklenjeno za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom se pošljejo
v osmih dneh od objave javnega natečaja
na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj – pripravnik (obvezno navedite h kateri točki se
prijavljate)), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani
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Ob-25926/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05), objavlja Mestna občina Maribor
javni natečaj za zasedbo treh uradniških
delovnih mest:
občinski redar v Mestni redarski službi Mestnega inšpektorata, Ulica heroja
Tomšiča 2, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.
Delovno področje:
– nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje ﬁzičnih in pravnih oseb o
ugotovljenih nepravilnostih,
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom
občine,
– druge naloge s področja občinskega
redarstva.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– srednja splošna tehnična ali družboslovna smer,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(ZUP),
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– terensko delo,
– izmensko delo,
– izpit za voznika B kategorije,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP-u),
– fotokopijo dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
Z izbranimi kandidati bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu
Mestne redarske službe, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor in na terenu.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Mestna uprava mestne občine Maribor,
Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega
natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Su 010601/2005-599
Ob-25969/05
Okrajno sodišče v Kočevju objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
za nedoločen čas:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri
(V.);
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen izpit iz Sodnega reda;
– 2-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sod-
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nega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Kočevju, Pisarna
v zadevah o prekrških v Ribnici, Šeškova
ulica 14, Ribnica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
razpisa na naslov: Okrajno sodišče v Kočevju, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
za razpis – pravosodni sodelavec – vodja
vpisnika. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednika sodišča, tel. 01/893-93-11
(Marjeta Golob).
Okrajno sodišče v Kočevju

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alineji točke 5, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbrani postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednice Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici
na tel. 02/843-21-30.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

Ob-25970/05
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za urejanje in obračun
stavbnih zemljišč v Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih svetovalec III, II
ali I.
Javni uslužbenec bo dela in naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
– 5 mesecev ali 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– izpit iz upravnih postopkov.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnih postopkov,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper njih ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-26085/05
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesta
1. vodij raziskovalnih enot:
– odseka za komunikacijske sisteme,
– odseka za reaktorsko ﬁziko in
– odseka za reaktorsko tehniko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliograﬁjo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut »Jožef Stefan«
Su 010603/05
Ob-26115/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), 22.
in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno sodišče v
Slovenski Bistrici objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
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Št. 49/05
Ob-26139/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Urad za
enake možnosti objavlja javni natečaj za
delovno mesto
1. pripravnika/pripravnice z univerzitetno izobrazbo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– aktivno znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke s poznavanjem delovnega
področja urada in politike enakih možnosti
žensk in moških ter nediskriminacije.
Kandidati/kandidatke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/kandidatke morajo k pisni vlogi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– 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 kandidatko/kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas,
to je za čas 10-mesečnega pripravništva, s
polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na sedežu Urada za enake možnosti.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne vloge z dokazili na naslov: Vlada RS, Urad za
enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobijo zainteresirani vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na tel. 01/478-84-60.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 377/05
Ob-26140/05
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) Služba Vlade
RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Službi Vlade RS za evropske
zadeve.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
smer univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z dobrim splošnim poznavanjem institucij EU;
– z odličnimi sposobnostmi pisnega in
ustnega izražanja;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma);
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko III.
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V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo "Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik/ca v Službi Vlade RS za evropske
zadeve".
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-91.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 387/05
Ob-26222/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 56/02, 110/02 – ZDT,
2/04 – ZDSS, 23/05 in 62/05 – odl. US; UI-294/04-15) minister objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalca/ke pod zap. št. 7012 v Direktoratu za umetnost, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III.
Kratek opis delovnih nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših nalog;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– spremljanje učinkov izvajanja zakonodaje na področju umetnosti ter predlaganje
sprememb;
– sodelovanje pri medresorskem koordiniranju zakonodaje, ki se nanaša na položaj
umetnosti, umetnikov in njihovega razmerja
do EU in sodelovanje v ostalih zahtevnejših
projektih;
– sodelovanje pri pripravi in pravni presoji strokovnih podlag za izdajo odločb,
sklepov in pogodb;
– pravna presoja in pregled pogodb, odločb in drugih aktov o ﬁnanciranju kulturnih
programov in projektov, idr.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo
oziroma najmanj 4 mesece in pol z univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo strokovni izpit iz upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– 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.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovna raven znanja tujega jezika se
izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu svetovalca/ke, in sicer dela in naloge svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava
na razpis – svetovalec III« ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, 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 objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije oziroma od objave na
spletni strani Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo. 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 delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 111-02-69-70/2005-01072-04 Ob-26223/05
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05
in 75/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava RS, objavlja javni natečaj za zased-
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bo dveh prostih uradniških delovnih mest v
Davčni upravi RS, Davčni urad Kranj:
1. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za
davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III, višji/-a svetovalec/-ka II ali višji/-a svetovalec/-ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
2. Višji/-a svetovalec/-ka – kontrolor/ka v oddelku za kontrolo, odmero, informiranje in registracijo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III, višji/-a svetovalec/-ka II ali višji/-a svetovalec/-ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo: DURS, Davčni
urad Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marji Štromajer, tel. 04/237-11-29.
Davčna uprava RS
Št. 181/05
Ob-26229/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:

inšpektor – vodja Območne enote Koper (m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu inšpektor I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali živilsko tehnološke smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju morajo opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v
Kopru, Trg Brolo 4.
Kandidati morajo prijavi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po
objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako "za javni
natečaj" in navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si.
Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
po tel. 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za zdravje,
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 10000-2/2005
Ob-26261/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) generalna sekretarka
Vlade Republike Slovenije na podlagi sklepa
Uradniškega sveta, številka 013-177/2005
z dne 20. 9. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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 potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta
delovnih izkušenj na področju, za katero
kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljalske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog generalne sekretarke Vlade
Republike Slovenije bo izbranega kandidata
za direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja na sedežu
organa v Ljubljani, Tržaška cesta 21.
Direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zparti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Jože Romšek, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 01/432-51-25. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija
glede na strokovno usposobljenost ocenila
kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Ob-26267/05
Na podlagi prvega odstavka 109. člena
in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 35/05 – UPB1) Občina Trbovlje objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi občine Trbovlje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo znati slovenski jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/-ke, v kateri izjavlja, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a
pisno izjavo, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občinske uprave občine Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev se pošljejo na naslov: Občina Trbovlje, Oddelek za splošne zadeve, Mestni
trg 4, Trbovlje, s pripisom: javni natečaj »pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi
občine Trbovlje«. Rok za vložitev prijave je
8 dni od objave.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdana upravna
odločba o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan na
tel. 03/56-34-477 v času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Ob-26269/05
Svet zavoda Osnovne šole Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 15. 11.
2005 oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šoštanj, Koroška cesta
7, 3325 Šoštanj, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Šoštanj
Ob-26275/05
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31,
objavlja prosto delovno mesto

pomočnika uprave (m/ž) (vodja Sektorja za graditev)
z naslednjimi pogoji za zasedbo:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva ali arhitekture,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit.
Od kandidatov pričakujemo tudi znanje
tujega jezika in znanja s področja priprave
in vodenja investicijskih projektov.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh
po objavi s priporočeno pošto na naslov:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana,
s pripisom »objava delovnega mesta«.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem zbiranju
prijav.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Ob-26276/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto
višjega svetovalca v Direktoratu za
mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Sektor za mednarodno sodelovanje, pod šifro 75 v katalogu
delovnih mest Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II, I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
višji svetovalec III.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali politološke smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, se zahteva najmanj 3 leta in 4 mesece
delovnih izkušenj).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU);
– željena znanja: osnovna raven znanja
tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;

87 / 30. 9. 2005 /

7197

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 75.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 17.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-26277/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
vodja službe v Sekretariatu, Službi za
informatiko, pod šifro 17 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto vodje službe je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar, sekretar. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.

Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba organizacijske, računalniške, elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične smeri, oziroma visoka strokovna izobrazba z magisterijem ali
specializacijo organizacijske, računalniške,
elektrotehnične ali druge ustrezne tehnične
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– pisno izjavo, da soglaša s tem da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje "tajno" v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje službe,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– neposredna pomoč generalnemu sekretarju pri vodenju strokovnih nalog na delu
strokovnega področja,
– neposredna pomoč pri zagotavljanju
razvoja organizacije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.

Stran

Št. 110-90/2005
Ob-26348/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
podsekretar v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Sektorju za javna naročila.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
(VII), smer: pravna, ekonomska, tehnična
ali visoko strokovno s specializacijo oziroma
magisterijem;
– imeti morajo najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma
ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno področje:
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje najzahtevnejših nalog.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil o izpolnjevanju funkcionalnih znanj;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno ka-
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zen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava kandidata ali 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 z
izkušnjami s področja javnih naročil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretar v nazivu podsekretar.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Gregorčičevi 25a v Ljubljani oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer Ministrstvo za javno
upravo opravlja svoje naloge.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, šifra 110-90/2005"
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
po objavi v Uradnem listu RS oziroma po
objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Andrej Šolar, tel. 01/478-18-83.
Ministrstvo za javno upravo

Druge objave
Št. 9/05
Ob-26141/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004, v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije in 31. člena Zakona
o odvetništvu objavljamo obvestilo:
Odvetnica Valerija Potočnik iz Ljutomera
se z dnem 31. 8. 2005 izbriše iz imenika
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
zaradi smrti.
Prevzemnik odvetniške pisarne Valerije
Potočnik je Ivan Merčnik, odvetnik iz Murske
Sobote, Slovenska ulica 43.
Odvetnik Peter Kos iz Portoroža z dnem
1. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Vojkovo nabrežje
23, 6000 Koper.
Odvetnik Bogomir Kobal iz Maribora je
z dnem 1. 6. 2005 preselil sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ulica Vita
Kraigherja 8, 2000 Maribor.
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Odvetnik Matej Erjavec iz Ljubljane z
dnem 1. 10. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slomškova
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Darja Roblek iz Kranja preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Cesta Staneta Žagarja 37, 4000
Kranj.
Odvetnica Nada Perčič iz Ljubljane z
dnem 15. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Mestni trg
8, 1000 Ljubljana.
Odvetniška družba Odvetniki Šelih &
partnerji, o.p., d.n.o. iz Ljubljane je z dnem
13. 9. 2005 preselila sedež odvetniške pi-

sarne na novi naslov: Komenskega ulica 36,
1000 Ljubljana.
Odvetnica Nina Šelih iz Ljubljane z dnem
13. 9. 2005 preseli sedež odvetniške pisarne na naslov: Komenskega ulica 36, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Željko Batinič iz Ljubljane z
dnem 15. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenski
trg 3, 4000 Kranj.
Odvetnik Miran Železnik iz Ljubljane je
preselil sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije

Ob-26116/05
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas, objavlja
prodajo opreme
Naziv opreme
1 jamski kamion GHH MK-A15.1
2 jamski kamion GHH MK-A12.1
3 jamski nakladalec ARA TORO 250
4 jamski nakladalec GHH LF-2H
5 vrtalni stroj Atlas Copco SIMBA H-251 DC 11
6 vrtalni stroj Atlas Copco SIMBA H-221
7 vrtalni stroj PROMEC TH 532 -22
8 vrtalni stroj DIAMEC 260
9 vrtalni stroj Tamrock ROBOLT EH 490-22
10 vrtalni stroj Tamrock MINIROBOLT
12 platforma dvižna BELT DP 5
13 podvozje Normet PK-4000
14 podvozje Normet PK-4000 s kaseto za torkret
15 stroj za vrvno sidranje Beril 325
16 transformator suhi Rade Kon. 315kWA, 6/0, 4kW
17 transformator oljni Rade Kon. 400kVA, 6/0, 22kV
18 transformator oljni Rade Kon. 630kVA, 6/0, 4kV
19 transformator oljni Rade Kon. 1660kVA, 6/0, 4kV

Št.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

Izklicna cena
3,300.000,00
2,330.000,00
3,900.000,00
2,100.000,00
5,200.000,00
1,500.000,00
3,700.000,00
2,000.000,00
4,400.000,00
3,900.000,00
470.000,00
850.000,00
2,700.000,00
1,980.000,00
2,900,000,00
373.800,00
523.300,00
1,700.000,00

Ponudbe za odkup opreme z navedbo ponujene cene pošljite v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup opreme – ne odpiraj« na naslov: RŽV d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas, do 10. 10. 2005.
Prodaja bo potekala po načelu "videno – kupljeno". Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Plačilo celotne kupnine pred prevzemom opreme. Prevzem v 5 dneh po plačilu celotne
kupnine.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in bo obračunan na končno prodajno ceno.
RŽV si pridržuje pravico, da ponudbo brez obrazložitve zavrne.
Informacije: do 10. 10. 2005 vsak dan med 8. in 15. uro, Alič Ciril, tel. 04/51-59-355 ali
Peter Dolenc, tel. 04/51-59-320.
Rudnik Žirovski vrh

Št. 763-29/2005
Ob-26224/05
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Bleda (ZGS, Območna enota Bled, kontaktna oseba Andrej Avsenek, tel. 04/575-03-00).
Poslovni prostor Bohinjska Bistrica, površina 90 m2, lokacija sedež KE Bohinj,
Grajska 10, parc. št. 137/1 k.o. Bohinjska
Bistrica, izhodiščna najemnina 1,200.000
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo

5 let. Sprejemljiva dejavnost je mirna poslovna dejavnost.
b) Lokacija okolica Maribora (ZGS, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/23-41-615).
1) Poslovni prostor – dvorana in predprostor, skupna površina 77,29 m2, lokacija
Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna najemnina 1,549.656
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost: mirna poslovna dejavnost.
2) Poslovni prostor – pisarna, skupna površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15, Maribor,
parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna
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najemnina 338.448 SIT letno. Nepremičnina
se oddaja za nedoločen čas. Sprejemljiva
dejavnost: pisarniška dejavnost.
c) Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40).
Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob
investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se odda v najem za dobo 10 let.
Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost,
turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska dejavnost, ki je povezana s kmetijsko
– gozdarsko dejavnostjo.
2. Rok za zbiranje ponudb je 7. 11. 2005
do 9. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
3. Ponudbi morajo ﬁzične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave.
4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko transakcijskega računa, matično in davčno številko,
podpisnika pogodbe (pravne osebe), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni
nepremičnini opravljali oziroma namen, za
katerega bi nepremičnino uporabljali.
5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
6. Javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
2005 ob 13. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala komisija
za vodenje in nadzor postopka prodaje in
zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse
ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. Na
podlagi te javne ponudbe Zavod za gozdove Slovenije ni zavezan skleniti pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na
tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-26225/05
Vabilo k oddaji ponudb
za dobavo reprodukcijskega materiala:
črna in barvna metalurgija ter varilni
material in pločevina Hardox in Vautid

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje vabi ponudnike k oddaji
ponudb za dobavo reprodukcijskega materiala: črna in barvna metalurgija ter varilni
material in pločevina Hardox in Vautid.
Ponudba obsega dva sklopa in sicer:
– sklop 1: črna in barvna metalurgija ter
varilni material,
– sklop 2: pločevina Hardox in Vautid.
Ponudba se lahko izdela v celoti ali po
sklopih.
Naročnik bo dobavitelja izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086 s pripisom RD
– dobava reprodukcijskega materiala: črna
in barvna metalurgija ter varilni material in
pločevina Hardox in Vautid«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Branku Podbevšek in Matjažu Macerl.
Rok za oddajo ponudb je 14. 10. 2005
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 36101-0009/2005
Ob-25825/05
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 60. člena
Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), 109. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta najema: predmet najema bo poslovni prostor v skupni izmeri
302,90 m², v lasti Občine Sevnica v objektu
novega športnega doma TVD Partizan Sevnica. Popis prostorov: ﬁtnes prostor v izmeri
219,53 m², s pripadajočo garderobo v izmeri
17,50 m², savno v izmeri 11,74 m², prostorom za počitek v izmeri 8,58 m², umivalnico
v izmeri 7 m², tuši v izmeri 10,75 m², prostorom za orodje v izmeri 20,48 m² ter WC v
izmeri 7,32 m². Poslovni prostor bo neopremljen; izbrani ponudnik ga bo moral opremiti
sam. Najemnik poslovnega prostora bo imel
v souporabi hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnina bo določena v skladu s 17. členom Odloka o
oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in bi danes znašala 280.000
SIT mesečno. V ceno najemnine niso všteti tekoči stroški (elektrika, voda, čiščenje,
ogrevanje…).
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4. Namembnost poslovnega prostora:
namembnost poslovnega prostora je ﬁtnes
s spremljajočimi prostori.
5. Čas, za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se bo oddal
v najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi
Udeleženec javne ponudbe:
– mora biti državljan članice Evropske
unije ali pravna oseba registrirana v državi
članici Evropske unije,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne
evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero
dejavnost opravlja).
Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Ponudnik mora k ponudbi predložiti tudi
načrt opremljenosti poslovnega prostora.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb
Ponudniki morajo osebno ali po pošti
predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 20. 10. 2005 do 10.
ure na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 213) v
drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora
biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna ponudba – najem poslovnega prostora
– ﬁtnes« ter z navedbo ponudnika.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi
udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve
o oddaji poslovnega prostora v najem.
9. Občina Sevnica bo po pregledu ponudb izbrala primernega ponudnika, s katerim bo sklenila pismo o nameri oddaje
poslovnega prostora v najem.
10. Informacije o podrobnejših pogojih
Tloris poslovnega prostora ter dodatne
informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami
pri Darji Lekše, tel. 07/81-61-214.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
Občina Sevnica
Št. 3-04-360-01-57/2005
Ob-25826/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS,
št. 99/99, 39/00 in 36/01), Uredbe 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 2005 (Naš časopis, št. 310 z dne 27. 12. 2004 in št. 315 z
dne 30. 5. 2005), objavlja Občina Vrhnika
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-54-10, faks 01/750-51-58.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
3. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je enosobno stanovanje v kleti večstanovanjskega objekta na
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naslovu Zaplana 25, Vrhnika ter pripadajoči
delež na skupnih prostorih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču k objektu, stoječem na parc. št. 136 k.o. Vrhnika. Stanovanje v površini 40,09 m2 obsega sobo v površini 19,87 m2, kuhinjo v površini 9,93 m2,
kopalnico v površini 4,77 m2 ter predprostor
v površini 5,52 m2.
Stanovanje je prosto.
4. Pogoji za udeležbo na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne ali ﬁzične osebe, ki pravočasno
oddajo ponudbo, ki obsega:
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– kopijo osebnega dokumenta, za ﬁzične
osebe;
– davčno številko za ﬁzične osebe ali
identiﬁkacijsko številko za DDV za pravne
osebe;
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem pozivu za javno zbiranje ponudb;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene nepremičnine;
– številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine;
– pisno izjavo ponudnika, iz katere je
razvidno, da se ponudnik strinja s pogoji
javnega zbiranja ponudb.
5. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena stanovanja je najmanj 2,797.000 SIT (v izhodiščni ceni ni
zajet DDV).
b) Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb,
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic na št. 18
76406-7103018-10234202.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku 8 dni od izdaje sklepa o izberi najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo podpisal prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec, Občina Vrhnika.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
a) Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zapečateni ovojnici na naslov:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, z oznako »Za javno zbiranje ponudb
– stanovanje Zaplana 25 – Ne odpiraj« najkasneje do vključno petka, 28. 10. 2005, do
10. ure. Na ovojnici mora biti naveden točen
naziv ponudnika.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen v tem pozivu za javno zbiranje ponudb,
lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se
bodo štele za neveljavne.
b) Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
2. 11. 2005 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, v kletni etaži.
c) Prodajalec bo sprejel sklep o izboru
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v roku 7
dni od dneva izdaje sklepa o izbiri.
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d) Z izbranim ponudnikom bo prodajalec
sklenil prodajno pogodbo, in sicer v roku 15
dni od dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, prodajalec obdrži
vplačano varščino.
e) Nepopolne in prepozno prispele ponudbe se bodo štele za neveljavne.
f) Kriterij, ki odloča o izboru najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Kupec pridobi lastninsko pravico in prevzame nepremičnino v posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev.
8. Drugi pogoji in pravila
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Davek na promet nepremičnin
in stroške overitve podpisov pri notarju plača prodajalec, kupec pa nosi stroške zemljiškoknjižne izvedbe prodajne pogodbe.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine
ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na
Občini Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, kontaktna
oseba: Katja Turk, tel. 01/755-54-27, e-mail:
katja.turk@vrhnika.si.
Občina Vrhnika
Št. 465-03-17/2005
Ob-25971/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 –
108/03), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) in
Sklepa občinskega sveta z dne 29. 6. 2005,
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
stavbno zemljišče s parc. št. 11/2 k.o. Slovenj Gradec – travnik v izmeri 1730 m2, vpisano pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1209
k.o. Slovenj Gradec.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
zemljišče znaša 9.893 SIT na m2 zemljišča.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcija se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 465-03-17-2005.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.

5. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje sestavine:
– naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za ﬁzične osebe; matično in davčno številko ter navedba
podpisnika pogodbe za pravne osebe),
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena za m2 zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, izpis iz registra Davčne uprave RS za
samostojne podjetnike oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o
izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
nepremičnine – Ne odpiraj!«. Zadnji rok za
oddajo ponudb je ponedeljek, 17. oktober
2005, do 10. ure. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do navedenega termina
prispele na naslov prodajalca.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičnini in ostalih informacijah interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Silva Tomažič, tel.
02/881-21-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 465-02-1/02-31
Ob-26075/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 324, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
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Št.

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet razpisa so zemljišča – komunalno opremljene gradbene parcele v novem
delu Obrtne cone v Dobji vasi, skladno z načrtom parcelacije, v naslednjih velikostih:
1. stavbno zemljišče, ki skladno z načrtom parcelacije predstavlja parc. št. 1, 2 in
3 v skupni izmeri 2110 m2,
2. stavbno zemljišče, ki skladno z načrtom parcelacije predstavlja parc. št. 4 v
izmeri 1376 m2,
3. stavbno zemljišče, ki skladno z načrtom parcelacije predstavlja parc. št. 5 v
izmeri 835 m2,
4. stavbno zemljišče, ki skladno z načrtom parcelacije predstavlja parc. št. 7, 8 in
9 v skupni izmeri 2210 m2 in
5. stavbno zemljišče, ki skladno z načrtom parcelacije predstavlja parc. št. 10, 11
in 12 v skupni izmeri 2524 m2.
Interesenti s katerimi je prodajalec podpisal predpogodbe imajo predkupno pravico
za tiste parcele, ki so bile predmet predpogodbe.
V primeru neuspešnosti razpisa je možno parcele združiti ali razdružiti prodati tudi
na tak način.
Zemljišča so namenjena izključno gradnji
obrtnih in drugih poslovnih objektov.
Zemljišče je komunalno opremljeno s komunalnimi priključki potrebnimi za pridobitev
gradbenega dovoljenja, strošek komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka
za komunalno opremo, s katero so parcele
opremljene ob prodaji, je zajet v ceni gradbenih parcel.
2. Izhodiščna cena zemljišča, skupaj s
sorazmernimi stroški komunalnega opremljanja je 11.260,20 SIT/m2 zemljišča.
3. Pogoji razpisa in oblika pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin v OC Dobja vas – ne odpiraj«;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene
na račun Občine Ravne na Koroškem;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, potrdilo o plačani varščini,
ter natančno navesti za katere parcele, v
kakšni izmeri se nanaša njihova ponudba,
ter ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– prodajalec si pridržuje pravico izvedbe
javne licitacije v primeru, da za isto zemljišče prejme več enakih ponudb;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče
podpisati;
– po geodetski odmeri bodo sklenjeni
aneksi h kupoprodajnim pogodbam, v katerih se bodo podatki o gradbenih parcelah
uskladili z odločbami Geodetske uprave;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,

skupnem znesku 36,600.336 SIT z DDV za
celotno zemljišče.
b) Urbano zemljišče s parc. št. 4722/2
k.o. Domžale, travnik v velikosti 197 m2, vpisano v vl. št. 5139 k.o. Domžale. Zemljišče
leži v območju D 17 Pod jedrom in se ureja v
skladu z določili PUP. Na območju je možna
prostostoječa stanovanjska gradnja v skladu
z določili PUP. Zemljišče nima neposrednega dostopa z okoliških cest in je primerno za
razširitev funkcionalnega zemljišča k sosednjim zemljiščem. Zemljišče ni komunalno
opremljeno. Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 27.780 SIT/m2 z DDV oziroma v
skupnem znesku 5,472.660 SIT z DDV za
celotno zemljišče.
3. V izhodiščno ceno nepremičnin, ki sta
predmet prodaje, je davek na dodano vrednost vključen. Stroške sestave pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina Domžale, kot tudi stroške overitve podpisov na pogodbi.
4. Rok za zbiranje pisnih ponudb je 15
dni od datuma javne objave te ponudbe.
5. Ponudniki morajo pred potekom roka
za zbiranje ponudb plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
za katero vlagajo ponudbo na račun prodajalca: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, št. 01223-0100001491, sklic na
št. 00-00110099. Izbranim ponudnikom se
bo varščina vračunala v kupnino, neizbranim ponudnikom pa jo bomo vrnili brez obresti v 15 dneh po poteku roka za zbiranje
ponudb.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v 4 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja.
6. Pogoji javne ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v pogodbi navesti
svoje podatke (ime, priimek oziroma ﬁrmo,
naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, št. transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za
vračilo varščine),
– ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja,
– ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu (ﬁzične osebe), priglasitveni
list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini.
Nepopolnih ponudb pristojna komisija ne
bo upoštevala.
7. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
8. Ponudbe morajo biti vložene v zaprti kuverti in poslane na naslov: Občina
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
z oznako: »Prodaja stvarnega premoženja
– urbana zemljišča – javno zbiranje ponudb
– Ne odpiraj« do 17. 10. 2005 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo 17. 10. 2005 ob 14. uri
v konferenčni sobi Občine Domžale.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.
10. Plačilni rok je 8 dni po izdaji računa na podlagi sklenjene pogodbe. Pogodba
preneha veljati, če kupnina ni plačana v pogodbeno določenem roku.
11. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponud-

stroški notarskih storitev, stroški geodetske
odmere, vpis v zemljiško knjigo);
– v primeru odstopanja geodetskih izmer
parcel od površin navedenih v razpisu, se
kupnina sorazmerno razliki zviša ali zniža;
– prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do podpisa pogodbe postopek prekine in razveljavi, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne
18. 10. 2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
5. Izbrani ponudnik mora na kupljenem
zemljišču zgraditi objekt najkasneje v roku
3 let od podpisa pogodbe, sicer se pogodba
razveljavi, prodajalec pa je upravičen do
odškodnine.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših
ugovorov;
– po končanem razpisu bo občina na
stroške izbranih ponudnikov zemljišče odmerila in razparcelirala, skladno z interesom
ponudnikov;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšimi ponudniki;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– vsa dokumentacija v zvezi z zemljišči,
vključno z načrtom gradbenih parcel, je na
vpogled na Občini Ravne na Koroškem, pri
Darku Šulerju;
– ogled zemljišč je možen po predhodni
najavi na Občini Ravne na Koroškem, pri
Darku Šulerju, kateri je na voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 05-50704
Ob-26126/05
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter letnega programa prodaje stvarnega občinskega premoženja za leto 2005, ki je bil sprejet na seji
Občinskega sveta dne 16. 3. 2005 v okviru
Odloka o proračunu Občine Domžale za
leto 2005 (Ur. vestnik Občine Domžale št.
2/05), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Urbano zemljišče s parc. št. 4950 k.o.
Domžale, travnik v velikosti 837 m2, vpisano
v vl. št. 1121 k.o. Domžale. Zemljišče leži
v naselju Stob, v območju urejanja D 7/3
Stoboušak in se ureja v skladu s posebnimi
določili PUP. Na območju je možna prostostoječa enodružinska gradnja oziroma stegnjeni nizi enodružinske in večstanovanjske
gradnje. Po posameznih podobmočjih je
potrebno načrtovati enotno tipologijo stanovanjskih objektov. Glavni dostop do stanovanjskih objektov je potrebno zagotoviti z
Ljubljanske ceste. Zemljišče ni komunalno
opremljeno. Izhodiščna cena za m2 zemljišča znaša 43.728 SIT/m2 z DDV, oziroma v
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nikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa.
12. Podrobnejše podatke, razpisno dokumentacijo in informacije glede predmeta prodaje lahko dobite v prostorih Občine
Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja, Služba za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, Savska c. 2, Domžale (gasilski
dom), tel. 724-13-76, Marko Habat oziroma Marjeta Podpeskar–Omahen. Na isto
telefonsko številko se lahko najavite tudi
za ogled nepremičnin. Javna ponudba je
objavljena tudi na internetni stani Občine
Domžale: www.domzale.si, kjer je prikazana
tudi lokacija predmetnih zemljišč.
Občina Domžale
Ob-26127/05
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, Izola, objavlja na podlagi 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99
– sklep US, 16/99 – popravek sklepa US,
59/99 – odločba US, 70/00, 100/00, 28/01
– odločba US, 16/2002 – odločba US, 51/02
in 72/05), 100. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave, št. 15/99, 8/00 in 8/05) in
sklepa Občinskega sveta občine Izola št.
361-01-23/2005 z dne 21. 7. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine
Izola
1. Predmet prodaje je nepremičnina poslovni prostor v pritličju in prvem nadstropju
v skupni izmeri 202,15 m2, označen z oznako 2E pripisan v vložno številko 1828/2 k.o.
Izola, na naslovu Dantejeva 4, Izola, objekt stoječ na parceli številka 1517/1, stan.
st. – stavbišče v izmeri 167 m2. Predmet
prodaje je poslovni prostor s pripadajočim
deležem stavbišča ter skupnih delov in naprav. Območje, znotraj katerega se nahaja
nepremičnina se ureja s PUP »Ob Morovi«,
dopustna sprememba namembnosti v stanovanjske ali turistične nastavitvene površine. Možnost odkupa sorazmernega dela
parcele št. 1517/2 k.o. Izola – del gradbene
parcele k obstoječemu objektu.
2. Cena: izhodiščna cena nepremičnine
iz prve točke te objave je 52,257.453,45
SIT. V ceni ni zajet davek na promet nepremičnin.
3. Varščina za resnost ponudbe: ponudniki morajo plačati varščino za resnost
ponudbe, in sicer v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine. Varščino se nakaže na podračun zakladniškega računa št.
01240-0100006381 odprt pri Banki Slovenije – s pripisom »varščina za javno zbiranje
ponudb«. Neizbranim ponudnikom se varščina v roku petih delovnih dni od izbora najugodnejšega ponudnika, brez obresti, vrne.
Izbranemu ponudniku se varščina všteje v
kupnino.
4. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko oddajo pravne osebe registrirane v
Republiki Sloveniji ali ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti,
opremljena z imenom oziroma ﬁrmo in naslovom ponudnika, s pripisom »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnine«. Ponudbe morajo prispeti po pošti oziroma mo-
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rajo biti vložene osebno na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, najkasneje do 19. 10. 2005 do 12. ure. Prinesene
osebno se oddajo na vložišču v pritličju
Postojnske ul. 3, Izola.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma drugo ustrezno dokazilo o obstoju pravne osebe, ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
– dokazilo o plačani varščini;
– višina ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene nepremičnine, določene pod 2. točko tega razpisa;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji tega razpisa;
– morebitne druge ugodnosti, kot so krajši rok plačila ipd.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina preide v last po plačilu
celotne kupnine, v posest pa 31. 8. 2006
z možnostjo podaljšanja do preselitve dejavnosti;
– rok plačila kupnine je osem dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Pogodba mora biti
sklenjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Po preteku roka zapade
varščina v korist proračuna Občine Izola;
– v primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k sklenitvi pogodbe v roku oziroma
ne plača celotne kupnine v roku, se lahko
sklene pogodba z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom za ceno, ki jo je ponudil;
– ponudba velja 30 dni od dneva zaključka razpisa;
– nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno;
– davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju, stroške
priprave pogodbe, stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo, stroške cenitve in
vse ostale morebitne stroške plača izbrani
ponudnik;
– na nepremičnini obstaja, v skladu s
Stvarnopravnim zakonikom, predkupna pravica solastnika objekta, ki bo vabljen na
odpiranje ponudb, da na kraju samem poda
izjavo ali uveljavlja predkupno pravico po
najvišji ponujeni ceni.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo vodila komisija. Upoštevale se bodo
le pravočasno prispele in pravilno opremljene ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo
20. 10. 2005 ob 12. uri v sejni sobi županje
Občine Izola na Sončnem nabrežju 8, Izola.
Ponudniki, ki ne bodo prisotni osebno, se
morajo izkazati s pooblastilom. Nepravočasne in nepravilno opremljene kuverte bodo
neodprte vrnjene ponudniku.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika: kot
najugodnejši se šteje tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru, da sta dva
ali več ponudnikov ponudila enako ceno, se
šteje za ugodnejšega tisti, ki je ponudil krajši
rok plačila. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je
izključena.
9. Pojasnila: vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Izola, Oddelek za
nepremičnine pri Ani Jamnik ali Dragiši Šumanskem na Postojnski ul. 3 v Izoli, tel.
05/66-00-200.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 032-04/2003-6
Ob-26230/05
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo 6/99), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvar-

nim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/ 2003) ter sklepa Občinskega sveta občine Bovec sprejetega na 24.
redni seji dne 20. 9. 2005, Občina Bovec
objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, ID: SI36828866, mat.
št. 5881498.
II. Predmet prodaje je:
1. Del stavbe ''Stari zdravstveni dom'' v
Bovcu, Brdo 18 – prostori v kletni etaži, pritličju in podstrešju, neto koristne površine
255,84 m2 z upoštevanjem faktorjev.
2. Funkcionalno zemljišče, ki predstavlja
zazidano stavbno zemljišče in to parcela
številka 1326 k.o. Bovec – poslovna stavba v izmeri 226 m2 in dvorišče v velikosti
425 m2 ter parcela številka 1327 k.o. Bovec
– dvorišče v izmeri 268 m2.
3. Funkcionalno zemljišče ki predstavlja
nezazidano stavbno zemljišče in to parcela
številka 1328/1 k.o. Bovec – gozd v izmeri
ca. 1716 m2 (natančna izmera bo znana po
parcelaciji).
Po izvedeni parcelaciji parcele št. 1328/1
k.o. Bovec se bo z bodočim kupcem sklenil dodatek k osnovni prodajni pogodbi, v
katerem bo zaradi zemljiškoknjižnega prepisa deﬁnirana točna površina kupljenega
zemljišča, kot bo izhajalo iz pravnomočne
odločbe o parcelaciji.
Zemljišča so primerno komunalno opremljena. Namembnost je poslovno-turistična
in velja za izjemno lokacijo.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
48,200.000 SIT.
III. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši.
2. Davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost, stroške sestave
in overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter morebitne druge stroške,
plača kupec.
3. Ponudbe morajo prispeti v sprejemno
pisarno Občine Bovec najkasneje do 20. 10.
2005 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, z oznako »ponudba za nakup
poslovnih prostorov starega zdravstvenega
doma in ograjenega funkcionalnega zemljišča« – ne odpiraj.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec;
– potrdilo o plačani varščini, ki jo je
potrebno plačati na TRR Občine Bovec
št. 01206-0100015128, z navedbo »št.
032-04/2003-6-V, varščina za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
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Št.

Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe se
ne bodo upoštevale.
5. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Plačilo kupnine je
8 dni po sklenitvi pogodbe.
Varščina se najuspešnejšemu ponudniku
vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa vrne v 8 dneh po končanem razpisu
brez obresti. Če uspeli ponudnik odstopi od
pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Bovec
– proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobno opredelijo v prodajni
pogodbi.
6. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki za
ponujeno nepremičnino ponudi višjo kup-

nino ali najprimernejši program, pri čemer
sta oba kriterija enakovredna. V primeru, da
bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega
onemogočena izbira na podlagi predloženih
ponudb, bo komisija postopala po 50. členu Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03).
Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.
Pravočasno dostavljene in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana
s strani župana Občine Bovec ter bo vse
ponudnike o izbiri pisno obvestila.
7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu: Občine Bovec,
Trg Golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00,
pri tajniku Šušteršič Miranu po predhodni
najavi.
Občina Bovec

Ob-26264/05
Na osnovi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 136/2004 z dne 25. 2. 2005 nad stečajnim dolžnikom »Montaža ključavničarskih
del in preprostih betonskih elementov« Šolman Vladimir s.p. v stečaju, Spodnje Sečovo 95, 3250 Rogaška Slatina, objavlja
stečajni upravitelj

4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi z prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 3. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna

ni banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Zakoniti predkupni upravičenci po
ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu z določili
149/3 člena ZPPSL.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri Banki Celje, št. 06376 – 0952132129,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega
ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb:
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najugodnejšim ponudnikom,
kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakorkoli drugače ne
sme ali ne more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom – Stečajni postopek St 136/2004
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80, GSM 041/652-185 in
na spletni strani www.svetovanje-kos.si.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Stečajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Nepremičnine – idealni delež 1/2 celote nepremičnin zk. vl. 453, K.o. Spodnje
Sečovo in 1/8 celote nepremičnin zk. vl.
415, k.o. Spodnje Sečovo, kar v naravi predstavlja ustrezen delež na nedokončani stanovanjski hiši z okolico.
Parc. št.

Vrsta rabe
nepremičnine

Lastniški
delež

K.o. in
Zk. vl. št.

933/3
934/1
230.S

Pašnik
Pašnik
Stavba

1/2 celote
1/8 celote
1/8 celote

Spodnje Sečovo, 453
Spodnje Sečovo, 415
Spodnje Sečovo, 415

Premoženje – idealni deleži nepremičnin
se prodajajo v kompletu, izklicna cena je
znižana za 50% in znaša 668.496,50 SIT.
Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 22. 4. 2005 in bo
prodano po načelu »videno – kupljeno«. Izklicna cena je v skladu s cenitvenimi poročili
Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega
sodnega cenilca in jih je možno videti pri
ogledu.
II. Pogoji prodaje:
1. Premoženje se prodaja v kompletu kot
celota po načelu »videno kupljeno«.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe,
kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

Površina
izmera v m2

434
655
34

soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb:
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače ﬁzične in
pravne osebe ter tuje ﬁzične in pravne osebe ob pogojih vzajemnosti, ob pogoju, da ob
ponudbi vplačajo varščino v določeni višini
izklicne cene. Sodelovati pa ne morejo tiste
ﬁzične osebe, ki so določene v 153. členu I,
II. in III. odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s stra-

Stran

Ob-26347/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta
mestne občine Ptuj sprejetega na seji, dne
26. septembra 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 786/28 njiva, v izmeri 118 m2
in travnik, v izmeri 3118 m2, vpisana pri vl.
št. 22, k.o. Rogoznica. Navedena nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju
P11-P5 Ob Dornavski cesti, ki je namenjeno
industriji in obrti.
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Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 20,386.800 SIT (brez DDV);
b) parc. št. 487/34 dvorišče, v izmeri
688 m2, vpisana pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Navedena nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-S10 Ob Osojnikovi
cesti, ki je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 12,384.000 SIT (brez DDV);
c) parc. št. 484/1 njiva, v izmeri 3763 m2
in travnik, v izmeri 428 m2 ter parc. št.
481/12 travnik, v izmeri 42 m2, vpisani pri
vl. št. 1818, k.o. Ptuj. Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-P12
industrijska cona – sever, ki je namenjeno
industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
31,747.500 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo ﬁzične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske
unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o
zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo
pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno
17. oktobra 2005, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne
občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka
01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih
dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 20. oktobra 2005, ob 12.
uri, v prostorih male sejne sobe št. 2/1 na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.
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7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in
stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu
kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2005
Ob-25941/05
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše Sindikat gozdarstva Slovenije Sindikat ZSSS Egoles Škofja Loka, Kidričeva c. 56, ki je bil vpisan pod zaporedno
številko 83.
Matična številka zgoraj navedenega sindikata je 1132776.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-73/2005-55

Ob-25972/05

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad)
je dne 19. 9. 2005 na podlagi 5. člena in
prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju:
ZPOmK) po uradni dolžnosti proti Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z.,
Vošnjakova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Vzajemna), ter proti naslednjim
lekarnam, članicam Lekarniške zbornice Slovenije: Lekarni Ajdovščina; Lekarni Brežice; JZ Celjske lekarne; Kraškim
lekarnam Ilirska Bistrica; JZ Mestne lekarne, Kamnik; Lekarni Kočevje; Obalnim
lekarnam Koper; Gorenjskim lekarnam;
JZ Lekarna Krško; JZ Lekarna Ljubljana;
JZZ Mariborske lekarne Maribor, Lekarni
Mozirje; Pomurskim lekarnam Murska Sobota; Goriški lekarni Nova Gorica; Dolenjskim lekarnam Novo mesto, p.o.; Lekarni
Ormož; Lekarni Ptuj; Koroški lekarni; Lekarni Ribnica; Lekarni Sevnica; Lekarni
Slovenska Bistrica; Zasavskim lekarnam
Trbovlje; Lekarni Velenje; Žalskim lekarnam; Lekarni Markovec, Koper; Lekarni Pušnik, Trbovlje; Lekarni Apoteka pri
Teatru, Celje; Lekarni Komenda; Lekarni
WTC, Ljubljana; Lekarni pri Kranjskem
orlu, Kranj; Lekarni Apoteka Križevci; Lekarni Deteljica, Tržič; Lekarni Mesto 37,

Škofja Loka; Lekarni Dežman, Ljubljana;
Lekarni Škoﬁje; Lekarni Most na Soči;
Lekarni Kobarid; Lekarni Tolmin; Lekarni
Bovec; Lekarni Novak, Novo mesto; Lekarni Arnica Montana, Maribor; Lekarni
San Simon, Izola; Lekarni Šinigoj, Nova
Gorica; Lekarni pod Sv. Rokom, Sevnica; Lekarni Zupančičeva jama, Ljubljana;
Lekarni Cizej, Laško; Lekarni Cankova;
Lekarni Radenci; Lekarni Magdalene Lah,
Maribor; Lekarni na Vidmu, Krško; Lekarni
Solkan; Lekarni Mlaka, Kranj; Lekarni na
Ogrlici, Koper; Lekarni Kromberk Nova
Gorica; Lekarni Martjanci; Lekarni Portorož; Lekarni Miklavž; Lekarni Murgle,
Ljubljana; Lekarni Toplek, Ptuj; Lekarni
Cvetka, Prebold; Lekarni Polzela; Lekarni
Flerin, Domžale; Lekarni Vransko; Vivax
Lekarni Pesnica; Lekarni Gornji Petrovci;
Lekarni Podčetrtek; Lekarni Bizjak, Ljubljana; Lekarni Dravlje, Ljubljana; Lekarni
Grad; Lekarni Sanofarm, Ljubljana; Lekarni Štepanjsko naselje, Ljubljana; Lekarni
Straža; Lekarni Lent, Maribor; Lekarni Pri
gledališču, Maribor; Lekarni Rače; Lekarni
na Dobrovi; Lekarni Storžič, Preddvor; Lekarni Plavž, Jesenice; Lekarni Pogačnik,
Dol pri Ljubljani; Lekarni Duplek, Spodnji
Duplek; Lekarni Žužek, Ljubljana; Lekarni
Nove Poljane, Ljubljana; Lekarni Zalog,
Ljubljana; Lekarni Bitenc, Ljubljana; Lekarni Cerkno; Lekarni Vrščaj, Črnomelj;
Lekarni Brinje, Ljubljana; Lekarni v Europarku, Maribor; Lekarni Brod, Ljubljana;
Lekarni Gornji Grad; Lekarni Sv. Kozma,
Hoče; Lekarni Barsos-H, Ljubljana; Lekarni Brezje, Maribor; Lekarni Vir, Domžale;
Lekarni Sv. Jurij, Šentjur; Lekarni Anita,
Selnica ob Dravi; Lekarni Šalara, Koper;
Lekarni Prule-Trnovo, Ljubljana; Lekarni
Supernova, Kranj; Lekarni Žužemberk ter
Lekarni Naklo, Stara cesta 61, Naklo (v
nadaljevanju: Lekarne), uvedel postopek
ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK zaradi dogovora o enotni določitvi plačila
nadomestila dodatnih stroškov lekarn pri
izvajanju prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja.
Urad je zoper Lekarniško zbornico Slovenije, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi s 3. členom ZPOmK
zaradi sklepa, ki ga je sprejela na 17. seji
skupščine Lekarniške zbornice Slovenije,
s katerim je predlagala Lekarnam, da v
primeru, da Vzajemna ne bo pripravljena
sprejeti ponujenih pogojev, z dnem 1. 1.
2005 odpovedo pogodbe z Vzajemno. Navedeni sklep predstavlja sklep podjetniškega združenja, za katerega je verjetno, da je
njegov cilj oziroma učinek preprečevanje,
oviranje oziroma izkrivljanje konkurence v
Republiki Sloveniji.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in
da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi lahko bili pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava udeležbe mora v skladu s 26. členom ZPOmK
vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo
pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
gospodarskih družb
Ob-26117/05
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine Emone
blagovni center d.d., Ljubljana z dne 29. 6.
2005 o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije, objavljamo v postopku redne
likvidacije družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana – v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a, Ljubljana, poziv upnikom.
Dne 19. 9. 2005 je Okrožno sodišče v
Ljubljani pri vložku št. 1/04670/00, matična številka 5004683, vpisalo začetek redne
likvidacije družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade
9a, Ljubljana.
Upnike vabimo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju na sedež družbe Emona blagovni center d.d., Ljubljana
– v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana.
Prijave terjatev morajo biti v pisni obliki
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
utemeljenost terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Ob-26226/05
Na podlagi določila prvega odstavka
533.f člena Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju: ZGD) družba ST – Trend,
inženiring in proizvodnja strojne opreme,
d.o.o., s sedežem v Škofji Loki, Kidričeva
cesta 93, objavlja, da je dne 26. 9. 2005
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju predložila delitveni načrt družbe zaradi
delitve prenosne družbe ST – Trend, inženiring in proizvodnja strojne opreme, d.o.o.
z oddelitvijo, in sicer z ustanovitvijo nove
družbe.
Delitveni načrt je skladno določbi 533.e
člena ZGD na svoji seji pregledal tudi edini
družbenik družbe v funkciji nadzornega sveta, saj družba nima nadzornega sveta.
Družbenike družbe se obvešča, da bodo
najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o oddelitvi, skupaj z vabilom na skupščino prejeli delitveni načrt
ter vse ostale listine po drugem odstavku
533.f členu ZGD. Na zasedanju skupščine
bo direktor družbe družbenikom ustno razložil vsebino delitvenega načrta ter jih seznanil z vsemi pomembnimi spremembami
premoženja družbe od sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine.
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
ST – Trend d.o.o.
direktor
Marko Šavs
Ob-26282/05
V skladu z določili ZGD poslovodstvi
družb Niteo podjetniško svetovanje d.o.o.,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana in Konstruktor VGR, gradbeništvo, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Miklavška cesta
58 A, 2311 Hoče, obveščata, da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Mariboru dne 29. 9. 2005 predložena
pogodba o pripojitvi, ki sta jo poslovod-

stvi družb sklenili v notarskem zapisu dne
27. 9. 2005.
Pripojitev prevzete družbe Niteo d.o.o. k
prevzemni družbi Konstruktor VGR d.o.o. se
izvede po stanju na dan obračuna združitve,
ki je 30. 6. 2005.
Skupščina prevzete družbe je sklicana
za dne 17. 10. 2005 ob 9. uri.
Ustanovitelj prevzemne družbe bo o pripojitvi odločal dne 17. 10. 2005 ob 10. uri.
Niteo d.o.o.
direktor
Marjan Pinter
Konstruktor VGR d.o.o.
direktor
Marjan Pinter
Št. 110522
Ob-26352/05
Tomaž Vreček, likvidacijski upravitelj
družbe Gradnje, gradbeno podjetje Kranj,
d.d. v likvidaciji, Struževo 3b, 6000 Kranj,
v skladu s pooblastili po 381. členu Zakona o gospodarskih družbah, ugotavljam,
da je z 22. 9. 2005 postal sklep Okrožnega
sodišča v Kranju o redni likvidaciji družbe
pravnomočen.
Pozivam vse upnike družbe, da mi v roku
30 dni od dneva te objave, prijavijo vse zapadle in neporavnane terjatve do družbe,
nastale do 12. 9. 2005 ki je bil sklep Okrožnega sodišča v Kranju o redni likvidaciji vpisan v sodni register.
Prijave terjatev pošljite na naslov: Likvidacijski upravitelj Tomaž Vreček, Gradnje,
Kranj, d.d. v likvidaciji, Struževo 3b, 4000
Kranj.
Tomaž Vreček
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-25828/05
Direktor družbe USZ Podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč d.o.o., Vojkova 63, 1000
Ljubljana, Boštjan Mlinar, družba je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg.
št. reg. vl. 1/04026/00, skladno z določbo
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavljam naslednji sklep:
Ugotovi se, da se je na podlagi določila četrtega odstavka 437. člena Zakona
o gospodarskih družbah v sodni register
vpisani osnovni kapital družbe zaradi izstopa družbenika Rebus d.o.o. zmanjšal
za znesek 16,200.000 SIT. Upnike se poziva da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
USZ d.o.o.
Št. 01304
Ob-25973/05
Uprava družbe Prevent gradnje IGM
d.d., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče, objavlja, da je skupščina družbe dne 31. 8.
2005 sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala
1.1. Družba Prevent gradnje IGM d.d.,
z izdajo 550.000 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic razreda A četrte
emisije z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsaka povečuje osnovni kapital družbe z
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novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
550,000.000 SIT. Družba bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun pri
KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Osnovni kapital se na
osnovi tega poveča na 1.050,000.000 SIT.
1.2. Delnice 4. izdaje so navadne, prosto
prenosljive in imenske. Delnice dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih
izdaj.
1.3. Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah se prednostna pravica
obstoječih delničarjev za nakup novih delnic omeji na družbo Prevent gradnje d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, vseh preostalih pa izključi.
1.4. Na podlagi 4. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
1.5. Upravičenci lahko delnice vplačujejo
na račun družbe v treh dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 1.000 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
550,000.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
tega člena ne bi bila vpisana in vplačana, se
izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo
vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva
zaključka roka za vpis in vplačilo delnic.
1.6. Za prenos delnic te emisije delnic
veljajo določila statuta družbe Prevent gradnje IGM d.d. Hoče.
1.7. Uprava skupščini predloži pisno poročilo o razlogu za izključitev prednostne
pravice.
1.8. Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala
glede višine in števila delnic uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala
in številom delnic.
Prevent gradnje IGM d.d.

Sklici skupščin
Št. 78/05
Ob-25827/05
V skladu s točko 6.3. statuta družbe
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje d.d., Tovarniška
3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 4. novembra 2005 ob
17. uri na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2004.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 2004.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljaviti pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na

Stran

7206 /

Št.

87 / 30. 9. 2005

skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom ob 18. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda in
obrazložitve predlogov sklepov delničarjem
ter pooblastila za glasovanje na skupščini
bodo poslana delničarjem dvanajsti dan po
objavi tega sklica.
Kongrad d.d. Slovenske Konjice
predsednik uprave
Lašič Franc, inž.
Ob-25974/05
Na podlagi 32. in 33. člena Statuta družbe Daimond Trgovina in zastopanje d.d.,
Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici, uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino delničarjev,
v petek, dne 4. novembra 2005 ob 14.
uri v sejni dvorani Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Dragoljevič Žarko.
Za preštevalki glasov se izvolita: Krapež
Iva, Komel Alenka.
(Predstavitev izbranega notarja)
2. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic, o podelitvi pooblastila za pridobitev lastnih delnic ter o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Umakne se do 33.000 lastnih delnic,
v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico družbe Daimond d.d.
Osnovni kapital družbe v znesku
291,103.000 SIT se zaradi umika do 33.000
delnic zmanjša za njihovo nominalno vrednost, kar znaša do 33,000.000 SIT, tako
da osnovni kapital po umiku znaša najmanj
258,103.000 SIT in je razdeljen na najmanj
258.103 delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT za eno delnico. Vir za umik delnic so
že oblikovane druge rezerve iz dobička.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register.
Družba Daimond d.d. izkazuje glede na
doseganje letnih prihodkov iz dejavnosti
bistveno previsok osnovni kapital. Zato se
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic izvaja zaradi prilagoditve višine kapitala obsegu poslovanja družbe.
Nadzorni svet družbe se pooblasti, da ob
umiku izdela čistopis statuta skladno s sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda.
2.2. Na podlagi sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom delnic se
odobri pridobitev do 33.000 lastnih delnic,
v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno
delnico, ki jih bo uprava pridobila od obstoječih delničarjev po ceni, ki ni višja od
11.500 SIT.
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Pri nakupu lastnih delnic je prednostna
pravica delničarjev, določena skladno z zakonom, izključena.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
27. oktobra 2005 vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu uprave družbe, najpozneje tri dni pred dnevom
skupščine. Pooblaščenec za udeležbo, oziroma glasovanje na skupščini mora pooblastilo priložiti prijavi. Delničarje – pravne
osebe, zastopa na seji skupščine njihov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se trajno hranijo pri družbi.
Gradivo in predlogi sklepov za skupščino, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica
do zasedanja skupščine, vsak delovni dan
od 9. do 13. ure. Delničarji se predstavijo z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 14. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 14.30, ne glede na
višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja, bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic,
zato prosimo udeležence, da imajo s seboj
osebni dokument zaradi identiﬁkacije.
Daimond trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič, direktor
Št. 28/05
Ob-26077/05
Na podlagi določil ZGD in V/3 člena 33
Statuta delniške družbe Sora, industrija pohištva Medvode d.d., Gorenjska c. 12, Medvode, uprava družbe sklicuje
8. skupščino delniške družbe
Sora Medvode d.d., Gorenjska c. 12,
1215 Medvode,
ki bo 15. 11. 2006 ob 14. uri na sedežu
družbe Sora Medvode, d.d., Gorenjska c.
12, 1215 Medvode.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Vinka Krizmaniča (po predlogu
uprave oziroma nadzornega sveta) in za
preštevalki glasov Jožico Prebil in Marjetko
Vidmar.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih treh letih.
Predlog sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 67. člena
Zakona o prevzemih skupščina imenuje
revizijsko družbo Deloitte & Touche d.o.o.,
Dunajska cesta 9, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih treh letih,
šteto od zasedanja te skupščine nazaj, in
sicer:
– poslov najemanja in dajanja posojil in
kreditov,
– poslov pridobivanja in dajanja poroštev
in garancij,

– poslov nakupa, prodaje in menjave terjatev in
– poslov nakupa, prodaje in menjave
vrednostnih papirjev in poslovnih deležev.
Točko številka 2 in predlog sklepa objavlja uprava na zahtevo delničarja Megainvest, d.d., Ljubljana, Dunajska 9.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe, v tajništvu uprave vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
glasovalno pravico vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in svojo udeležbo pisno
prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe. Udeleženci se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvo
uprave 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci delničarjev pa naj hkrati s prijavo udeležbe priložijo pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se nova skupščina opravi uro kasneje
z istim dnevnim redom v istem prostoru. Na
novi skupščini se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
(ponovni sklic).
Sora industrija pohištva Medvode, d.d.
uprava
Št. 05/156
Ob-26118/05
Skladno z 9. členom Statuta družbe sklicujem
skupščino
družbe TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 3. 11. 2005 ob 14. uri v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: predsednik uprave otvori skupščino in ugotovi, da je na skupščini
zastopanih toliko delnic, da lahko veljavno
zaseda.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval notar Tonček Bevc, tudi v
vlogi zapisnikarja.
3. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2004 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2004
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: del bilančnega dobička,
ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta
2004 se uporabi za:
a) izplačilo bruto dividende na delnico v
višini 250 SIT,
b) izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
bruto višini 800.000 SIT,
c) družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 30 dni od dneva skupščine,
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d) preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2005 se imenuje družbo
Dinamic, revizijska družba, d.o.o., iz Novega
mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so udeležbo pisno prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini
priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoje stališče najkasneje v 12 dneh po sklicu in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava

Št. 900 056
Ob-26134/05
Na podlagi 6.23. točke statuta delniške
družbe ERA trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

Ob-26122/05
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.,
Mednarodna trgovina, Panonska 11, Murska
Sobota, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka –
International, Mednarodna trgovina d.d.
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 3. 11. 2005 ob 11. uri v prostorih
družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11 v Murski Soboti.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Imenovanje novega revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razveljavi sklep 13. seje skupščine
družbe z dne 18. 7. 2005, s katerim je bila
za revizorja družbe imenovana revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8/a in se za novega
revizorja družbe za leto 2005 imenuje Iteo
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 31. 10. 2005 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni

obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, Panonska 11, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višini zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – direktor
Ob-26123/05
Na podlagi 18. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 3. 11. 2005 ob 12. uri v prostorih
družbe na Panonski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razveljavi sklep 8. seje skupščine
družbe z dne 18. 7. 2005, s katerim je bila
za revizorja družbe imenovana revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8/a in se za novega
revizorja družbe za leto 2005 imenuje Iteo
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 31. 10. 2005 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo, na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave
Martin Kovač

Stran

14. sejo skupščine
družbe ERA d.d., Velenje,
ki bo 2. 11. 2005 ob 13. uri v prostorih
na sedežu družbe ERA d.d., v Velenju, Prešernova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Prodaja nepremičnin, poslovnega deleža, zalog in prevzem delavcev.
Predlog sklepa: ERA d.d. proda Poslovnemu sistemu Mercator d.d., Ljubljana:
a) nepremičnine, ki v naravi predstavljajo hipermarkete, supermarkete in markete,
v katerih se izvaja trgovinska dejavnost, v
skupni bruto površini 46.399,60 m2, skupaj
z zemljišči, katerih skupna površina znaša 126.266,50 m2, in sicer: Center Mozirje,
Savinjska c. 4, 3330 Mozirje, Otok, Trubarjeva 53, 3000 Celje, Solidarnost, Iršičeva
2, 3000 Celje, Supermarket Žalec, Celjska
7, 3310 Žalec, Center Radlje, Koroška cesta 61/a, 2360 Radlje ob Dravi, Javornik,
Javornik 21, 2390 Ravne na Koroškem,
Market Konjice, Škalska 6a, 3210 Slovenske Konjice, Center Standard, Šaleška 2a,
3320 Velenje, Center Šoštanj, Trg svobode
11, 3325 Šoštanj, Prehrana, Stantetova 24,
3320 Velenje, Tržnica, Kidričeva 45, 3320
Velenje, Ložnica, Ljubljanska 52, 3000 Celje, Market Nazarje, Zadrečka c. 4, 3331
Nazarje, Market Polzela, Polzela 152 e,
3313 Polzela, Rio, Prešernova 1, 3000
Celje, Sedmica, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
Voglajna, Teharska 52, 3000 Celje, Jamnica, Trg 12, 2391 Prevalje, Kotlje, Kotlje 2,
2394 Kotlje, Market Meža, Meža 10, 2370
Dravograd, Mežica, Partizanska cesta 5,
2392 Mežica, Rudarjevo, Rudarjevo 16,
2393 Črna na Koroškem, Samopostrežba Šentjanž, Šentjanž 74, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu, Pohorje, Kovaška vas 35,
3214 Zreče, Market Ajdovščina, Tovarniška 1a, 5270 Ajdovščina, Hrana, Prešernova 22, 3320 Velenje, Market Šmartno,
Šmartno 69, 3327 Šmartno ob Paki, Pesje,
Partizanska 56, 3320 Velenje, Šalek, Šalek
92, 3320 Velenje, Market Zagorje, Cesta
9. avgusta 109, 1410 Zagorje ob Savi, Market Živa Zagorje, Kidričeva 1, 1410 Zagorje
ob Savi, Market Izlake, Izlake 5, 1411 Izlake, Mini Market Zagorje, Cesta zmage 31,
1410 Zagorje ob Savi, Adut Ilirska Bistrica,
Gregorčičeva 19, 6250 Ilirska Bistrica, Adut
Mozirje, Na trgu 38, 3330 Mozirje, Adut
Prevalje, Na postaji 4, 2391 Prevalje, Adut
Slovenske Konjice, Delavska cesta 12,
3210 Sl. Konjice, Adut Šentjanž, Šentjanž
73, 2373 Šentjanž, Adut Velenje, Kidričeva
53, 3320 Velenje, Adut Žalec, Celjska 7,
3310 Žalec, Center Standard-neživila, Šaleška 2A, 3320 Velenje;
b) skladišča, s skupno površino
17.764,80 m2, skupaj z zemljišči, katerih
skupna površina znaša 59.409 m2, in sicer:
Skladišče Šmartno, Šmartno ob Paki 64,
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3327 Šmartno ob Paki, Preskrbni center,
Simona Blatnika, 3320 Velenje, Skladišče
neživil, Novo Celje, 3301 Petrovče;
c) ERA d.d. prenese na Poslovni sistem
Mercator d.d. pravice in obveznosti iz pogodb o poslovnem leasingu za 6 objektov, in
sicer: Hipermarket Novo mesto, Pod Trško
goro 83, 8000 Novo mesto, Hipermarket
Ormož, Ljutomerska c. 39, 2270 Ormož,
Hipermarket Kisovec, Borovniško naselje
1, 1412 Kisovec, Supermarket Hoče, Pohorska 18, 2311 Hoče, Hipercenter Lenart,
Industrijska 7, 2230 Lenart, Adut Lenart, Industrijska 7, 2230 Lenart;
d) ERA d.d. proda Poslovnemu sistemu
Mercator d.d. vse tekoče, običajne kurantne
zaloge trgovskega blaga, ki se bodo nahajale v kupljenih nepremičninah in nepremičninah, ki so dane v poslovni leasing;
e) ERA d.d. sklene s Poslovnim sistemom Mercator d.d. pogodbo, na podlagi
katere bo Poslovni sistem Mercator d.d.,
prevzel zaposlene delavce in z njimi sklenil
delovno razmerje;
f) ERA d.d., proda Poslovnemu sistemu
Mercator d.d. celotni poslovni delež v družbi
Adut Mega d.o.o., Žalec.
Skupščina družbe ERA d.d., pooblašča
upravo, da sklene ustrezne pogodbe, ki se
nanašajo na točke a), b), c), d), e) in f)
tega sklepa, ob upoštevanju ekonomskih
pogojev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine je delničarjem na voljo na sedežu družbe ERA d.d.,
v Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan
od 7. do 8. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 2. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ERA d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-26227/05
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na
podlagi tretjega odstavka 8. člena statuta
družbe, sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
24. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v petek, 28. 10. 2005 ob 14. uri v
poslovnih prostorih družbe Korona, Cesta v
Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico tega zasedanja skupščine se izvoli Jasna Kamenarić in za preštevalko glasov Milena Ižanec. Skupščini
prisostvuje povabljeni namestnik notarke
Erike Braniselj Jože Sikošek iz Ljubljane,
ki bo sestavil notarski zapisnik o poteku te
skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu
2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta z dne 9. 9. 2005 o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2004 ter z revizijskim
poročilom za poslovno leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2004.
Predlog sklepa: nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček iz leta 2003 in čisti dobiček
iz leta 2004 se skladno z zakonom razporedi v rezerve za lastne deleže družbe, zato
družba ne razpolaga z nobenim bilančnim
dobičkom.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2004
ter jima na podlagi 282.a člena ZGD podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
5. Imenovanje pooblaščene revizorske
hiše za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2005 se imenuje revizorska
hiša Plus revizija d.o.o., Ljubljana.
6. Razno.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure po
predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge
za spremembo dnevnega reda sporočijo
upravi družbe pisno v roku 8 dni po objavi
sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega
osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 15.
uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor

Ob-26262/05
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. Statuta družbe
13. skupščino,
ki bo v torek 15. novembra ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2004 z mnenjem
revizorja.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček ugotovljen za poslovno
leto 2004 znaša 39,815.053 SIT in se odvede v druge rezerve iz dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje Pricewaterh ouseCoopers d.o.o. iz
Ljubljane. Nadzorni svet se pooblasti za izbiro druge revizorske hiše tudi med letom,
če za to obstaja utemeljen razlog.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta, ki jih predlagata uprava in
nadzorni svet.
6. Sprejem statuta v čistopisu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme statut
v čistopisu.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani,
vsak delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda družbi
pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki pravic do delnic razvidnih iz seznama
vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi
družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 12. 11. 2005
ob 12.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Lama d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Št. 4636/2005
Ob-26273/05
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta
5, Vipava, uprava družbe sklicuje
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10. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, 8. 11. 2005 ob 9. uri, na
sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki glasov pa
Matejo Kodelja in Danilo Brišar Šemrl. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi odstopnih izjav naslednjih članov:
– Mitja Premrl,
– Branko Tomažič in
– Simon Stibilj,
se za mandatno dobo štirih let namesto
teh z dnem sprejema tega sklepa izvolijo
naslednji člani nadzornega sveta:
– Branko Tomažič,
– Simon Stibilj in
– Franc Živec.
3. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta kot sledi:
V členu B. Dejavnost družbe, B.A. Dejavnost družbe, se doda dejavnost pod šifro
75.110 Splošna dejavnost javne uprave.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v
tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor: Joško Ambrožič, univ. dipl. inž.

oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem; pooblaščenci morajo k prijavi priložiti
ustrezno pooblastilo.
Likvidacijski upravitelj
Andrej Mihevc, univ. dipl. iur.

Ob-26450/05
Novograd d.d. – v likvidaciji, Medičeva
15, 8000 Novo mesto, na podlagi določil iz
385. člena Zakona o gospodarskih družbah
in določil iz statuta družbe sklicuje
zasedanje skupščine družbe v
likvidaciji,
ki bo v četrtek 3. novembra 2005 s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi družbe CGP,
cestno in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa bo predložen na skupščini.
2. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep o razdelitvi premoženja
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku likvidacijskega upravitelja in sklep o
razdelitvi premoženja družbe, vse po predlogu likvidacijskega upravitelja.
Gradivo za 2. točko dnevnega reda:
– poročilo o poteku likvidacijskega postopka je na vpogled pri likvidacijskemu
upravitelju,
– predlog sklepa o razdelitvi premoženja
je priloga k temu vabilu.
Vabila na skupščino družbe so bila poslana po pošti vsem delničarjem družbe, sklic
pa je objavljen tudi v Uradnem listu RS.
Na zasedanju skupščine lahko sodelujejo in odločajo delničarji, njihovi zastopniki

Zavarovanja
SV 611/05
Ob-26439/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 611/05 z dne 26. 9. 2005, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 63, v skupni izmeri 61,32 m2, ki se nahaja v petem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
revolucije 8, Jesenice, stoječe na parc. št.
540/1, k.o. Jesenice, last zastavitelja Blaža Berganta, Cesta revolucije 8, Jesenice,
vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, matična številka
1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, v zavarovanje denarne terjatve 31.100
EUR s pripadki.
SV 613/05
Ob-26440/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 613/05 z dne 27. 9.
2005, je stanovanje št. 19, ki se nahaja v
4. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 2 B,
stoječe na parc. št. 1112/2 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 51,69 m2, last zastaviteljev
Mejase Pajić in Amirja Talića, vsakega v
deležu do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8. 2005, sklenjene s prodajalcem Radetom Bjelonićem, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.170 CHF
s pripadki.
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Objava sklepov skupščin
Ob-26076/05
Družba Commerce d.d., Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št.
1/00037/00, mat. št. 5000181, na podlagi
28. člena statuta družbe in sklepa skupščine
družbe z dne 23. 6. 2005, objavlja sklep;
Družba sme pridobivati lastne delnice na
podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po
določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala
s tem, da:
a) najvišja prodajna cena delnic ne sme
biti višja od 3 x nominalne vrednosti delnice;
b) skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme presegati 20% osnovnega kapitala.
S tem oglasom družba poziva upnike,
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa v register, da se v 6 mesecih po
objavi zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali
soglašajo s pridobivanjem lastnih delnic.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim pridobivanjem lastnih delnic, poravnala zahtevke ali zagotovila zavarovanje.
Commerce d.d.

SV 615/05
Ob-26441/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 615/05 z dne 27. 9.
2005, je stanovanje št. 8, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 13, stoječe
na parc. št. 198/3 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 54,39 m2, last zastaviteljice Tončke
Jakopič, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 9. 2005, sklenjene s prodajalcema
Mojco Plahuto in Gregorjem Plahuto, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka: 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
32.380 CHF s pripadki.
SV 619/05
Ob-26442/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 619/05 z dne 28. 9. 2005,
je bila garsonjera št. 42, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Čičare 7, Kranjska Gora, stoječe na
parc. št. 397/4 k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri 36,40 m2, last zastavitelja Ludvika
Doma, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 9. 1994, zastavljeno v korist upnika Karla Serinija, EMŠO 0701965500071, Pot na
Ferjanko 12, Log pri Brezovici, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000 EUR
s pripadki.
SV 852/05
Ob-26443/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. 852/05 z dne 23. 9. 2005,
je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 12,
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v izmeri 53,35 m2, v III. nadstropju objekta B-2, v večstanovanjskemu bloku na
naslovu Vojkova cesta 50, Ljubljana, na
parc. št. 1257/26 in parc. št. 1294/109,
k.o. Bežigrad, ki je v lasti Silvestra Cerkvenika, EMŠO 1512951500210, prebivališče Ljubljana, Vojkova cesta 50, na podlagi
prodajne pogodbe številka BS 3/2-94/88
z dne 9. 12. 1988, sklenjene s prodajalcem SCT n.sol.o. Ljubljana, TOZD Inženiring, n.sol.o., Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
1000 Ljubljana (matična številka 1430564),
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21.300 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri šestmesečni Euribor s pribitkom
v višini 4% letno, za čas od črpanja kredita
do plačila, s plačilom v 84. zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu tako, da prva
zapade v plačilo dne 1. 11. 2005, zadnja pa
dne 1. 10. 2012, z možnostjo upnikovega
odstopa od pogodbe v primeru, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne ali
dveh zaporednih anuitet.
SV 535/05
Ob-26444/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj
iz Ptuja, opr. št. SV 535/05 z dne 27. 9.
2005, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča
na Ptuju, in sicer je to trisobno stanovanje
v prvem nadstropju stavbe v Cankarjevi
ulici 11, v Ptuju, v izmeri 115,10 m2, stoječe na parc. št. 1270, pripisana k z.k. vl.
št. 765 k.o. Ptuj, katerega lastnika vsak do
ene polovice sta dolžnik Krajnc Stanislav
in zastaviteljica Krajnc Marija, oba stanujoča Cankarjeva ulica 11, Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe št. 360-03-9/05-506
z dne 21. 9. 2005, sklenjene med Mestno občino Ptuj, kot prodajalko ter Krajnc
Stanislavom in Krajnc Marijo, obema kot
kupcema, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d. Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
6,950.000 SIT s p.p.
SV 1348/2005
Ob-26445/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1348/2005 z dne
26. 9. 2005, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v pritličju poslovne stavbe P2 stoječe na naslovu Ul. Vita Kraigherja 1, Maribor, stoječe na parcelah št. 1243/4, 1243/8,
2154/2 in 2154/3 k.o. Maribor Grad, z identiﬁkacijsko št. stavbe 1560 in identiﬁkacijsko
številko dela stavbe (poslovnega prostora)
7 v skupni izmeri 97,88 m2, kar predstavlja
poslovni prostor v izmeri 41,09 m2 in kletni
prostor v izmeri 56,79 m2, katerega lastnik je zastavitelj družba Globus d.o.o., s
sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 001, matična št. 5414032, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 4107-772/RB z
dne 15. 11. 2002 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 16. 9. 2005, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini največ 175.000 EUR v tolarski protivrednosti.
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SV 815/05
Ob-26446/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 815/05 z dne 27. 9.
2005, je bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje št. 41, v izmeri 70,70 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Zikova 7, v Kamniku, ki stoji na
parceli št. 746/19, z.k. vl. št. 383, k.o. Kamnik, last zastaviteljev Žmavc Draga, EMŠO
3005963500184, Zikova ulica 7, Kamnik in
Žmavc Saše, EMŠO 2911968505157, Zikova ulica 7, Kamnik, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 1. 1992,
sklenjene med Štupar Mirom in Štupar Barbaro, oba stanujoča Zikova 7, Kamnik, kot
prodajalcema in njima kot kupcema, za zavarovanje terjatve kreditojemalcev Oražem
Igorja, roj. 21. 6. 1976, stan. Krtina 68, 1233
Dob in Oražem Bernarde, roj. 2. 5. 1946,
stan. Krtina 68, 1233 Dob, za glavnico v višini 54.300 EUR, z obrestmi po obrestni meri
4,62%, ki je sestavljena iz 12-mesečnega
Euriborja, veljavnega v mesecu sklenitve
pogodbe in ﬁksnega pribitka v višini 2,40%
odstotne točke, ki je spremenljiva pod pogoji
iz kreditne pogodbe, z zapadlostjo zadnjega
obroka 31. 10. 2015 ter z možnostjo predčasne zapadlosti kredita, vse v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, 1230 Domžale, matična številka
5101727.
SV 765/05
Ob-26447/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 765/05 z dne 28. 9.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 21, v izmeri 23,74 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v izmeri 1,20 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Fluksova
ulica 3, stoječe na parc. št. 1084/8, vpisani
pri vl. št. 2058, k.o. Pobrežje, ki je do celote
last Marka Lazarja, stan. Majeričeva ulica 5,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 31. 3. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Marka Lazarja, stan. Majeričeva ulica 5, Maribor in Vesne Lazar, stan. Vrazova ulica 56,
Maribor, v višini 10.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 771/05
Ob-26448/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 771/05 z dne 28. 9.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 5 v izmeri 38,90 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Valvasorjeva ulica 12, stoječe na parc. št.
435/1, vpisane pri vl. št. 1378, k.o. Tabor,
ki je do celote last Roberta Ungerja, stan.
Valvasorjeva ulica 12, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 2. 2002,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Roberta
Ungerja, stan. Valvasorjeva ulica 12, Maribor, v višini 18.900 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.

SV 1034/05
Ob-26449/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1034/05 z dne
27. 9. 2005, je bila nepremičnina – stanovanje številka 2, v pritličju v izmeri 40,86 m2,
identiﬁkacijska številka 00911/009, s kletnim
prostorom v izmeri 9,92 m2, identiﬁkacijska
številka 00911/010, v stavbi na naslovu Wattova ulica 2, 2000 Maribor, z identiﬁkacijsko
številko stavbe 00911 katastrska občina Tabor, last zastaviteljev Mare Zečević, rojene 5. 9. 1966, stanujoče Wattova ulica 2,
2000 Maribor, do 1/2 in zastavitelja Slavka
Zečevića, rojenega 13. 4. 1959, stanujočega Wattova ulica 2, 2000 Maribor, do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 8.
1997, sklenjene med njima kot kupcema in
med Idžojtič Miroslavom, kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Abanke d.d., s
sedežem Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice
do dolžnika – zastavitelja Nenada Duvnjaka, rojenega 6. 11. 1981, stanujočega Antoličičeva ulica 20, 2000 Maribor, v višini
15,000.000 SIT s pripadki, ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 30. 9. 2035, oziroma
na dan odpoklica upnice.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 39/2005

Os-25836/05

Popravek
Sklep tukajšnjega sodišča opr. št.
St 39/2005 z dne 14. 9. 2005 se popravi tako,
da se naziv dolžnice pravilno glasi: Pranje
in likanje perila, Magdalena Kmetič s.p.,
Spodnja Voličina 81/a, 2232 Voličina.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2005
St 67/2004
Os-25830/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2004 sklep z dne 19. 9. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kapljica L, Trgovina in storitve d.o.o.,
Efenkova 36, Velenje – v stečaju (matična številka: 5827574, ID št. za DDV:
Sl51246732), se zaključi, v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kapljica L, Trgovina in storitve d.o.o., Efenkova 36, Velenje
– v stečaju (matična številka: 5827574, ID
št. za DDV: Sl51246732) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2005
St 36/98
Os-25831/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/98 sklep z dne 19. 9. 2005:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Emko Girak, Podjetje za projektiranje
in izdelavo žičnic d.o.o., Luče 69, Ljubno ob Savinji – v stečaju (matična številka: 5381517, ID št. za DDV: Sl20200919),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Emko Girak,
Podjetje za projektiranje in izdelavo žičnic
d.o.o., Luče 69, Ljubno ob Savinji – v stečaju (matična številka: 5381517, ID št. za
DDV: Sl20200919), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2005

Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2005

St 265/2004
Os-25832/05
To sodišče je s sklepom St 265/2004
dne 16. 9. 2005 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tectpro d.o.o., Kolonija 1. maja
24b, Trbovlje, matična številka 161940300,
šifra dejavnosti 18.240.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006). Prijave
upnikov prijavljene v postopku prisilne poravnave se štejejo za prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 12. 2005 ob 12. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2005
St 153/2000
Os-25833/05
To sodišče je s sklepom St 153/2000
dne 16. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Diokom Trade Int., d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju, Cigaletova 11, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2005
St 62/94
Os-25834/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 62/94
z dne 16. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Agrooskrba Maribor
p.o. – v stečaju, Maribor, Vodovodna ul.
7, ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2005

St 172/2004
Os-25835/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 172/2004 z dne 16. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zidak gradbeništvo d.o.o., Požeg 10, 2327
Rače, matična številka: 1708279, davčna
številka: 44653921.
Odslej ﬁrma glasi: Zidak gradbeništvo
d.o.o., Požeg 10, 2327 Rače, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, Finea Holding d.o.o.,
Vita Kraigherja 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih ter dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso (2% od prijavljene
terjatve) na račun sodnih taks v Republiki Sloveniji, in sicer za pravne osebe št.
01100-1000339014 oziroma za ﬁzične osebe in zasebnike št. 01100-1000338529.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo objavljen naknadno.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2005
St 30/2005
Os-25837/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2005 z dne 16. 9. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Vincencem Voršičem s
ﬁrmo Zidarstvo – manjša gradbena dela
Vincenc Voršič s.p., Lavričeva ulica 18,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5897127, šifra njegove dejavnosti pa 1137.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2005
St 19/2005
Os-25838/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina
in bar Bagola, Aleš Bagola s.p. – v stečaju, Petanjci 65/a, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 26. 9. 2005, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2005
St 21/2004
Os-25839/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
se stečajni postopek nad dolžnikom KOF
– podjetje za proizvodnjo, za zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu, servis, trgovina, inženiring, Negova d.o.o., Negova 7,
matična številka 5295980, davčna številka
26488655, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se v celoti poravna in porabi za poravnavo stroškov
stečajnega postopka.
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St 29/2004
Os-25840/05
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Slaščičarna Alijević Halil s.p.,
Puconci 99, Puconci – v stečaju, se v
skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2005
St 1/94
Os-25841/05
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika KZ Kapela z.b.o., Kapelski vrh
5, Radenci – v stečaju, se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 9. 2005
St 23/2005
Os-25842/05
To sodišče je na seji senata dne 16. 9.
2005 pod opr. št. St 23/2005 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Neapolis, projektiranje, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljanska cesta 6, Novo mesto,
matična številka 5427517, šifra dejavnosti
74.203, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Neapolis, projektiranje, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 6, Novo mesto,
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 9. 2005
St 17/2005
Os-25843/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2005 z dne 19. 9. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Kasskada Knauf,
amstrong in gradbena dela, Mateja Kuri
s.p., Osojnikova cesta 9, Ptuj, matična
številka 1921916, šifra dejavnosti 45.420,
davčna številka 18580556.
Odslej ﬁrma glasi: Kasskada Knauf, amstrong in gradbena dela, Mateja Kuri s.p.,
Osojnikova cesta 9, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska
10/II Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 12.
2005, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 9. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 9. 2005
St 18/2005
Os-25844/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2005 z dne 19. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Belkos podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Rajšpova
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ulica 20, Ptuj, matična številka 5423139,
šifra dejavnosti 50.301, davčna številka
76893928.
Odslej ﬁrma glasi: Belkos podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Rajšpova ulica 20,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 12.
2005, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 9. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 9. 2005
St 203/2004
Os-25845/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mitro električne instalacije s.p., Miroslav Mitrovič, Jožeta Godca 5, PekreLimbuš, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 45.310, matična številka: 5662356.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2005
St 6/2005
Os-25846/05
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 6/2005 začetim nad dolžnikom
Gostinstvo d.o.o., Brezno 79, Podvelka,
upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 26. 10. 2005 ob 9. uri, v sobi
št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba, mora
h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo upoštevale samo pravilne
glasovnice in samo tiste, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 9. 2005
St 45/2005
Os-25847/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom PCX Computers d.o.o.,
Šmartinska 106, Ljubljana, za dne 24. 10.
2005 ob 10. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, IX. nadstropje, sejna
soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2005
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St 51/2004
Os-25848/05
To sodišče je s sklepom z dne 19. 9.
2005 pod opr. št. St 51/2004 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom S-KIT
d.o.o., Kamnik, Perovo 25, Kamnik.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2005
St 225/2003
Os-25849/05
To sodišče je s sklepom St 225/2003 dne
19. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
stečajno maso nekdanje STTIM d.o.o. – v
stečaju, Vodenska cesta 49, Trbovlje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2005
St 51/2005
Os-25850/05
To sodišče je s sklepom St 51/2004 dne
19. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom S-KIT d.o.o., Kamnik, Perovo
25, Kamnik, matična številka 5468221,
davčna številka 75818272, številka registrskega vložka 11054300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Suzana Gale Robežnik, Tavčarjeva
ul. 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 41288-7110006).
Prijave upnikov dane v prisilni poravnavi
se štejejo za prijavljene tudi v stečajnem
postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 1. 2006 ob 10. uri v sobi 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
19. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2005
St 200/2002
Os-25927/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, razpisuje narok
za obravnavanje osnutka glavne razdelitve
v stečajnem postopku nad dolžnikom Duoluks d.o.o. Kamnik, Černivska 9a – v
stečaju, za dne 7. 11. 2005 ob 10.30 v sobi
368/III, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2005
St 201/2002
Os-25928/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, razpisuje narok
za obravnavanje osnutka glavne razdelitve
v stečajnem postopku nad dolžnikom Bruno Calzature d.o.o. Ljubljana, Podhod
Ajdovščina 1 – v stečaju, za dne 21. 11.
2005 ob 10.30 v sobi 321/III, tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III med

uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
St 56/2005
Os-25929/05
To sodišče je s sklepom St 56/2005 dne
19. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ASSID, podjetje za proizvodnjo, zastopstvo in trgovino, d.o.o., Trzin,
Jemčeva 45A, Trzin, Mengeš, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2005
St 136/2004
Os-25930/05
To sodišče je s sklepom St 136/2004 dne
20. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
stečajno maso Kogra d.o.o., Kočevje, Klinja vas 40, Kočevje.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2005
St 16/2005
Os-25931/05
Zaradi umika predlagatelja predloga za
začetek postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom Prevent gradnje NGR d.d.
Hoče, Miklavška c. 82, Hoče, matična št.
5075009, šifra dejavnosti 45.230, davčna
številka 30948479, se postopek prisilne poravnave ustavi, ki je bil voden pred tukajšnjim sodiščem, opr. št. St 16/2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2005
St 19/2005
Os-25932/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 19/2005 z dne 15. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad družbo Egra digital print, digitalni
tisk in komercialne storitve d.o.o., Obrtniška 1, Koper, in ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne bi zadoščalo za
stroške stečajnega postopka, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Premoženje stečajnega dolžnika, ki obsega terjatve do dolžnikovih dolžnikov, se
preda Mestni občini Koper, in sicer tako, kot
izhaja iz točke 2 izreka sklepa.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2005
St 64/2005
Os-25975/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 64/2005 dne 20. 9. 2005 začelo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom
Monat-Lazarevič & CO d.n.o., Glavni trg
22-23, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Monat-Lazarevič &
CO d.n.o., Glavni trg 22-23, Maribor – v
likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Borisa Kastivnika, Navrški Vrh 3c,
Ravne.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v likvidacijski masi.
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V. Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
2006 ob 9. uri, soba 137/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 20. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2005

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
2006 ob 13.15, v sobi št. 137/I tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2005

St 76/2005
Os-25976/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 76/2005 z dne 19. 9. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Šange, družba za gradbeništvo, trgovino
in storitve d.o.o., Trniče 83, Marjeta na
Dravskem polju, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– Diemat Zdenko, Haloška ulica 6, Miklavž,
– Rudolf T.P.P.A. d.o.o., Triglavska 6a,
Domžale,
– Podjetje za stanovanjske storitve
d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– CTN Ricardo Borra d.o.o., Radvanjska
114, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Borisa Kastivnika, Navrški Vrh 3c,
Ravne.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. 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 za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2005

St 92/2005
Os-25978/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 92/2005 z dne 21. 9. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Ferina, podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino d.o.o., Limbuška c. 2, Limbuš,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
– Dolores Meglič, Ob blažovnici 29, Limbuš,
– Nova Ljubljanska banka d.d., Titova c.
2, Maribor,
– LB Leasing Maribor d.o.o., Titova c.
2, Maribor,
– Kelemen Josip, Gregorčičeva 46, Murska Sobota,
– Matjaž d.o.o., Petrovče 115b, Petrovče.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. 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 za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2005

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 12.
2005, ob 10.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 9. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 9. 2005

St 72/2005
Os-25977/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 72/2005 dne 21. 9. 2005 začelo postopek nad likvidacijskim dolžnikom Pečalbar
Šerif in drugi, družba za gradbeništvo,
trgovino in storitve d.n.o., Maribor.
Odslej ﬁrma glasi: Pečalbar Šerif in drugi, družba za gradbeništvo, trgovino in storitve d.n.o., Maribor – v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
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St 16/2005
Os-25981/05
V stečajni zadevi nad dolžnikom Zdenka
Jambriško s.p., Okrepčevalnica Maček,
Kolodvorska ulica 4, Ormož – v stečaju,
bo II. narok za preizkus terjatev dne 19. 10.
2005 ob 10.30, v sobi 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 9. 2005
St 78/2004
Os-26119/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Klub Netopir Mujič Peter
s.p., Klopčičeva 2, Ljubljana – v stečaju,
za dne 25. 11. 2005 ob 10.45 v 363/III tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2005
St 98/2004
Os-26120/05
To sodišče je s sklepom St 98/2004 dne
22. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Divisia d.o.o. – v stečaju, Prečna 6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2005

St 35/2003
Os-25979/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Oko, tržno komuniciranje in založništvo, d.o.o. – v stečaju, IX. Korpusa 96, Solkan, dne 17. 10.
2005 ob 8.50 v razpravni dvorani št. 110/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2005

St 101/2005
Os-26121/05
To sodišče je s sklepom St 101/2005
dne 21. 9. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jerebič Vinko, s.p., Cesta
15. aprila 36, Kisovec, matična številka
5170995, številka vpisa 61047195, šifra dejavnosti 45.210 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2005

St 21/2005
Os-25980/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2005, z dne 22. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Šegula Angela s.p. – Posredništvo, Market AS, gostinstvo, Moškanjci 79, matična številka
5389331000, šifra dejavnosti 51,190, davčna številka 17402387.
Odslej ﬁrma glasi: Šegula Angela s.p.,
– posredništvo, Market AS, gostinstvo, Moškanjci 79 – v stečaju.

St 36/2005
Os-26283/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo in narok za ustavitev postopka
prisilne poravnave v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Emona blagovnica
Bežigrad d.d., Ljubljana, za dne 24. 10.
2005 ob 11. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna
soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
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312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2005

Izvršbe
In 2004/00293
Os-24677/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00293 z
dne 12. 10. 2004 in sklepa o nadaljevanju
izvršbe z dne 8. 7. 2005, je bil dne 16. 8.
2005 opravljen v korist upnika Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, ki ga zastopa odvetnica
Irena Ahačič iz Kranja, proti dolžnici Stanovanjski zadrugi Gorenjske, z.o.o., Cesta
Staneta Žagarja 14, Kranj, zaradi izterjave
7,923.522,42 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Slap 3, Tržič, ki stoji na parc. št.
952/1, k.o. Lom pod Storžičem in obsega
sobo v izmeri 25,97 m2, kuhinjo v izmeri
16,01 m2, kopalnico v izmeri 14,85 m2, klet
v izmeri 1,85 m2, vse skupaj 60,05 m2, v
lasti dolžnice Stanovanjske zadruge Gorenjske z.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 9. 2005
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Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje,
zaradi izterjave 59.763,80 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 9. 2005
In 109/03
Os-25672/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 109/03 z
dne 20. 11. 2003, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
5, v izmeri 43,50 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše Pot Vitka Pavliča 17, Hrastnik,
v lasti dolžnice Milene Gotz, zarubljeno v
korist upnice Banke Koper, zaradi izterjave
5,444.952,14 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 8. 2005
In 23/2005
Os-25674/05
Na podlagi sklepa In 23/2005 z dne
21. 2. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 2, v
izmeri 39,90 m2, ki se nahaja na naslovu v
Trbovljah, Šuštarjeva kolonija 1, zarubljeno
v korist upnika GP Dolacom d.o.o., Kisovec,
zaradi izterjave 1,320.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 9. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev

In 02/00196
Os-24690/05
V izvršilni zadevi upnika Staninvest,
družba za poslovanje z nepremičninami
d.o.o. in Skupnosti stanovalcev večstanovanjske hiše v Mariboru, Prušnikova 42, ki
ga zastopa Staninvest d.o.o. Maribor, proti
dolžniku Karlu Črnčiču, Prušnikova 42, Maribor, zaradi izterjave denarnih terjatev v znesku 21.568 SIT in 53.076,50 SIT s pripadki,
se na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2002/00196
z dne 21. 10. 2002 in In 02/00198 z dne
22. 10. 2002 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer trisobno stanovanje v večstanovanjski hiši na naslovu
Prušnikova 42, Maribor, številka stanovanja
190, v III. nadstropju stanovanje v izmeri
71,25 m2, ki sestoji iz treh sob, kuhinje, jedilnice, kopalnice, WC in hodnika, last dolžnika Černčič Karla.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2005

Dn 4462/2005
Os-24549/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Friede
Lah Gros, Kvedrova ul. 3, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 12, z identiﬁkacijskim znakom 12.E in
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
3260/12, v katastrski občini Pobrežje, dne
9. 8. 2005, pod opr. št. Dn 4462/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 12. 10. 1993, sklenjene med Trafela Ivanko, Železnikova ul. 20, Maribor in
Brunčič Marijo, Gunduličeva ul. 10, Maribor, na podlagi katere je Brunčič Marija
dobila stanovanje št. 12, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše na Železnikovi 20 v
Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 12.E
ter vpisanem v zemljiškoknjižni podlovžek
št. 3260/12 (prej vl. št. 1791), v katastrski
občini Pobrežje, v zameno za svoje stanovanje in s katero je Trafela Ivanka dovolila
vpis lastninske pravice za to stanovanje na
ime Brunčič Marije.
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 5. 9. 2005

In 144/03
Os-24933/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 144/03 z
dne 3. 12. 2003, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
18, v IX. nadstropju večstanovanjske hiše
Cesta zmage 7, v Zagorju ob Savi, v izmeri
72,20 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo,
v lasti dolžnice, zarubljeno v korist upnika

Dn 2830/2004
Os-24550/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavarovalnice
Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 21, v stanovanj-

In 2004/01463
Os-24229/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 10. 1. 2005, je bil dne 4. 7. 2005
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja št. 5, v izmeri
32,15 m2, večstanovanjske hiše na naslovu
Ulica bratov Komel 1, Ljubljana, last dolžnice Krajnc Slavice, Ul. bratov Komel 1,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2005

ski stavbi na Železnikovi ul. 18 v Mariboru,
podvložek št. 3255/21, k.o. Pobrežje, dne
14. 7. 2005, pod opr. št. Dn 2830/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 115-1100/RB z dne 14. 6. 1992, o
prodaji šestnajstih stanovanj, katerih izpisek
je priloga k pogodbi, in sicer tudi stanovanja
št. 21, v stanovanjski stavbi na Železnikovi
ul. 18 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom
21.E in vpisanem v zemljiškoknjižni podlovžek št. 3255/21, v katastrski občini Pobrežje,
sklenjene med SGP Stavbar, Podjetje za
Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska
ul. 13, ki ga zastopa v.d. direktorja Stanislav
Naglič, gr. inž. kot prodajalcem in Zavarovalnico Maribor, ki jo zastopa direktor Drago
Cotar, dipl. ek., kot kupcem.
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 5. 9. 2005
Rz 5/99
Os-22629/05
Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige s parc. št. 4019, k.o.
Ajba, pri kateri je verjetno izkazala lastninsko pravico oseba z imenom Zega Mihael
iz Kanala, se poziva vse imetnike pravic na
nepremičnini, da v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige, iz 1. točke prvega odstavka
229. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni
list RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 8. 2005

Amortizacije
N 72/2005
Os-23286/05
Na predlog predlagatelja Pako, d.o.o. – v
likvidaciji, Letališka 34, Ljubljana, se uvaja
amortizacija spodaj navedene delnice, ki naj
bi se izgubila. Imetnika te delnice se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po poteku
tega roka se bo štelo, da je delnica izgubila
svojo pravno veljavnost.
Delnica izdajatelja Abanke Vipa d.d. (prej
Abanka d.d. Ljubljana), z naslednjo serijsko
številko: AA0001869, št. lotov 1, št. delnic
1, vrednost 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2005
N 4/2005
Os-14728/05
Pri tukajšnjem sodišču je na predlog
predlagateljev Jelke Zolak iz Maribora, Babnikova 14 in Roberta Zolaka iz Murskega
vrha 9, ki ju zastopa odvetnik Dr. Janko
Tischler jun. iz Ljubljane, v teku postopek
zaradi amortizacije vrednostnega papirja,
zemljiškega pisma št. 2/2004, za denarni
znesek 70.000 EUR, izstavljeno na podlagi
pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni, opr. št. Dn 1951/2004-4 z
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dne 30. 9. 2004, prvima imetnikoma (ustanoviteljema zemljiškega dolga) Jelki Zolak iz Maribora, Babnikova ul. 14, EMŠO
0404970505435 in Robertu Zolaku iz Murskega vrha 9, EMŠO 2804969500255 ter
se prenaša po odredbi. Datum izdaje zemljiškega pisma je 4. 11. 2004.
Imetnika zemljiškega pisma pozivamo,
da v roku 60 dni po objavi tega oklica uveljavlja svoje zakonite pravice in zemljiško
pismo predloži sodišču.
Po preteku tega roka se bo štelo, da je
zemljiško pismo izgubilo svojo pravno veljavnost in ga bo sodišče razglasilo za neveljavnega.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 5. 2005

nica Vlasta Rehar iz Trzina, zoper dolžnico
Jadranko Smerajc, Roje pri Trebelnem 14,
Trebelno, zaradi izterjave 445.628,30 SIT
s pripadki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici Jadranki Smerajc, roj. 31. 5.
1951, Roje pri Trebelnem 14, Trebelno, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Jurij
Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 9. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 58/2005
Os-24582/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Andreje Pezdirec, roj.
Žugelj, Grm pri Podzemlju 8b, Gradac, sedaj
Primostek n.h., Gradac, proti toženi stranki
neznanim dedičem in neznano kje bivajočim
po pokojni Ivec Mariji, Sodji vrh 1, Semič, tudi
21020 Westport Ave Euclid 23, Ohio, ZDA,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem
in neznano kje bivajočim po pokojni Ivec Mariji, Sodji vrh 1, Semič, tudi 21020 Westport
Ave Euclid 23, Ohio, ZDA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Drago Vlah iz Metlike, Trg svobode 2.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče in neznano kje bivajoče po pokojni Ivec Mariji,
Sodji vrh 1, Semič, tudi 21020 Westport Ave
Euclid 23, Ohio, ZDA, vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 7. 2005
I P 4231/2004
Os-22646/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Joniki Marﬂak, v pravdni zadevi tožeče
stranke Katarine Naglič (prej Šplajt), Martinjak 23, Cerknica, ki jo zastopa Barbara
Kovič – Boh, odvetnica v Ljubljani, zoper
toženo stranko Igorja Bagarija, Štihova 3,
Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 515.509 SIT s pp, dne 8. 7.
2005 sklenilo:
toženi stranki Igorju Bagariju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 4231/2004 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Dušan Golovrški, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2005

P 53/2005
Os-23284/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču, v pravdni zadevi
tožeče stranke Stanko Škoda, Veliki Cirnik
36, Šentjanž, ki ga zastopa odv. Mirko Ratej
iz Sevnice, zoper toženo stranko Alojzijo Kaplar roj. Debevc, Veliki Cirnik 15, Šentjanž,
sedaj stanujočo neznano kje v tujini, zaradi
ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pct. 10.000 SIT, dne 23. 8.
2005 sklenilo, da se toženi stranki Alojziji
Kaplar roj. Debevc, Veliki Cirnik 15, Šentjanž, sedaj stanujoči neznano kje v tujini,
postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko
Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler toženka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 8. 2005
In 33/01
Os-24581/05
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic, Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, zoper dolžnika 1. Dušana Mezgec, Lipica 15,
Sežana in 2. Silvano Cressevich, Viale XX.
Settembre št. 70, Trst, 3. Luciana Gojaka,
Via dei Soncini 83/1, Trst, Republika Italija,
zaradi izterjave 1,244.862 SIT, s sklepom
z dne 9. 8. 2005, na predlog upnice in na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ dolžniku
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja 1.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s
15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 8. 2005
P 105/2005
Os-24692/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Branka Kocjana, Povir
51/a, Sežana, zoper toženo stranko Anđelo
Ravbar (v z.k. tudi Andjela Ravbar), Novaki,
Cvijetna ulica 16, Samobor, Hrvatska, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve
zemljiškoknjižne listine (pcto 152.090 SIT),
s sklepom z dne 8. 9. 2005, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirica, iz Sežane, Ulica 1. maja št.
1, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 9. 2005
I 346/2004
Os-24243/05
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici
Maji Primožič, v izvršilni zadevi upnika Biring
d.o.o., Motnica 7, Trzin, ki ga zastopa odvet-
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Oklici dedičem
II D 566/2003
Os-22652/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Rozaliji
Levstek, roj. 13. 8. 1903, umrli 11. 7. 2003,
nazadnje stanujoči ulica Kneza Koclja 47,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
bratje in sestre ter njihovi potomci. Vsi potomci zap. brata Cirila Juvana sodišču niso
znani oziroma so neznanega naslova.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojnem
bratu zapustnice Cirilu Juvanu (kateri je umrl
pred zapustnico Rozalijo Levstek), ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2005
II D 273/2005
Os-25553/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Kositer Mariji, roj. 29. 3. 1915, nazadnje stan.
v Mariboru, C. zmage 43, ki je umrla 15. 2.
2005.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Kositer 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 14. 9. 2005

Oklici pogrešanih
N 4/2005
Os-25080/05
Lisicin Marija, rojena Šimenc, rojena dne
20. 11. 1894, Pristava 31, Mengeš, se poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku za
poseben primer, odvetniku Martinu Kosmina, Ljubljanska 76, Domžale.
Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njenem bivanju ali smrti, da to
takoj sporočijo sodišču v treh mesecih po
objavi oklica, sicer bo sodišče po preteku
tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 9. 2005
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N 43/2005
Os-25088/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Angele
Rojc, Podgorje 35 a, Podgorje, ki jo zastopa odvetnik Rok Munih, zoper nasprotnega
udeleženca Jožefa Andrejašiča, sina pok.
Jožefa in Ane, rojene Poljak, neznanega
bivališča v Ameriki ali Argentini, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Marija Šonc,
Cesta na Markovec 29, Koper, zaradi predloga za razglasitev za mrtvega, dne 29. 8.
2005 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega nasprotnega udeleženca Jožefa Andrejašiča, sina pok. Jožefa in Ane rojene
Poljak, neznanega bivališča v Ameriki ali
Argentini.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju ali smrti, da to sporočijo
naslovnemu sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega sicer
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 8. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dišče po preteku tega roka pogrešano sicer
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 8. 2005
N 42/2005
Os-25094/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi
predlagateljice postopka Angele Rojc, Podgorje 35 a, Podgorje, ki jo zastopa odvetnik Rok
Munih, zoper nasprotnega udeleženca Alojza
Andrejašiča, sina pok. Alojza, neznanega bivališča v Ameriki, ki ga zastopa skrbnica za
posebni primer Marija Šonc, Cesta na Markovec 29, Koper, zaradi predloga za razglasitev
za mrtvega, dne 29. 8. 2005 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega nasprotnega udeleženca Alojza Andrejašiča, sina pok. Alojza, neznanega bivališča
v Ameriki.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega sicer razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 8. 2005

N 41/2005
Os-25091/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Angele
Rojc, Podgorje 35 a, Podgorje, ki jo zastopa odvetnik Rok Munih, zoper nasprotno
udeleženko Anico Andrejašič, hčerko pok.
Alojza, neznanega bivališča v Ameriki, ki jo
zastopa skrbnica za posebni primer Marija
Šonc, Cesta na Markovec 29, Koper, zaradi
predloga za razglasitev za mrtvo, dne 29. 8.
2005 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvo nasprotno udeleženko Anico Andrejašič,
hčerko pok. Alojza, neznanega bivališča v
Ameriki.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali
smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču v
treh mesecih o objavi tega oklica, ker bo so-

Su 140000/2005
Ob-25940/05
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
23/05-ZS - UPB 1) podpredsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti objavlja poziv:
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti, da
predlagajo kandidate za 200 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni

Sodni register,
vpisi po ZGD

sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 8. 2005

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 452/2005
Rg-22094/05
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba SA-FI naložbe, svetovanje in
storitve, d.o.o., Žalec, Ulica Nikole Tesla
7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 18. 2. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
Urbašek Savinki, Legenska cesta 21, Slovenj Gradec, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike

Srg 1518/2005
Rg-24239/05
Družba Kolon, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., s sedežem Gorenjesavska cesta 54
A, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06634/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Melinc Vladimir, Gorenjesavska cesta 54,
Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 9. 2005
Srg 447/2005
Rg-25699/05
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog

bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
ki je zdravstveno ter osebnostno primeren
za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvlada slovenski jezik.
Ker živi na področju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti tudi avtohtona madžarska
narodna skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno
sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika,
Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, v roku
45 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2005
Os-26453/05
Delovno sodišče v Kopru na podlagi prvega odstavka 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 predlagateljem Kemiplas, d.o.o. Dekani, Dekani
št. 3/a in nasprotnim udeležencem Obalnim
sindikatom Konferenco sindikatov 90, Sindikatom delavcev kemijske gumarske industrije in industrije plastičnih mas, Obalnim
sindikatom Kemiplas, Trg Brolo št. 2, Koper,
zaradi razveze pogodbe.
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
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dne
30. 11. 2005, ob 8.30, pri Delovnem sodišču
v Kopru, Ferrarska št. 9, razpravna dvorana
št. 133/I. nadstropje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2005

predlagatelja Romax, podjetje za trgovino
na debelo in drobno Sela d.o.o., Dobova,
Sela 48a, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Romax, podjetje za trgovino
na debelo in drobno Sela d.o.o., Dobova,
Sela 48a, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 14. 9. 2005.
Ustanovitelj izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe Romax, podjetje za trgovino na debelo in drobno Sela d.o.o., Dobova, Sela 48a, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da ustanovitelj prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe. Za te obveznosti družbenik Zakšek
Roman, Sela 48a, Dobova, odgovarja s svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital
prenese v celoti na Zakšek Romana.
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 so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2005

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2005

Srg 05317/2005
Rg-19393/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe K. Kabinet, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 88, ki jo zastopa notar iz
Ljubljane Bojan Podgoršek, objavlja sklep:
K. Kabinet, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade
88, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kosi Marcel, Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 88, 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 4. 7. 2005
Srg 8033/2005
Rg-24571/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe TBW Šport, marketing
in oglaševanje, d.o.o., Dolenjska cesta 11,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
1. 9. 2005, objavlja sklep:
družba TBW Šport, marketing in oglaševanje, d.o.o., Dolenjska cesta 11, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika Vargas Boris, M. Gregoran
66, Beograd in Vargas Mira, Tadeuša Koščuškog 80, Begrad, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2005
Srg 8023/2005
Rg-24577/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Elkov, trgovinsko podjetje, Moravče, d.o.o., Čebulova 4, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra 1. 9. 2005, objavlja sklep:
družba Elkov, trgovinsko podjetje, Moravče, d.o.o., Čebulova 4, Moravče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 2005.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika Klopčič Štefan in Klopčič
Anica, oba Čebulova 4, Moravče, prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2005
Srg 8049/2005
Rg-24578/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe IRRI – Mohar & ostali,
podjetje za namakanje in inženiring na tem
področju, d.n.o., Kunaverjeva 2, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra 1. 9.
2005, objavlja sklep:
družba IRRI – Mohar & ostali, podjetje
za namakanje in inženiring na tem področju, d.n.o., Kunaverjeva 2, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika Mohar Alenka Gabrijela in
Mohar Katja, obe Kunaverjeva 2, Ljubljana,
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
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 1. 9. 2005
Srg 08075/2005
Rg-25049/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Maltex, izdelava zaključnih ometov, gradbenih lepil in
fasad, d.o.o., Ljubljana, Koseška cesta 8,
objavlja sklep:
Maltex, izdelava zaključnih ometov,
gradbenih lepil in fasad, d.o.o., Ljubljana, Koseška cesta 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Štupar Marko, Ljubljana,
Pavšičeva 39c, 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 so-
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Srg 10010/2005
Rg-25404/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zaup, založba Zveze društev upokojencev Slovenije,
d.o.o., Ljubljana, Kebetova ulica 9, objavlja
sklep:
družba Zaup, založba Zveze upokojencev Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Kebetova
ulica 9, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zveza društev upokojencev
Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
Srg 9949/2005
Rg-25405/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe I.V.S.T.
Inženiring, vodenje, svetovanje, trgovina,
d.o.o., Chengdujska cesta 10, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba I.V.S.T., Inženiring, vodenje,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Chengdujska cesta 10, 1000 Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 8. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Tipteh d.o.o., zastopanje in
distribucija, Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
Srg 9675/2005
Rg-25408/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Gemos,
storitve in trgovina, d.o.o., Škofjeloška 26,
1215 Medvode, objavlja sklep:
družba Gemos, storitve in trgovina,
d.o.o., Škofjeloška 26, 1215 Medvode,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 8. 2005.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pašič Nurija, Škofjeloška
26, 1215 Medvode, 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. 9. 2005
Srg 9338/2005
Rg-25416/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Pipro,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Litijska 108, 1000
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Drago Čepon, Trubarjeva 41, 1000 Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Pipro, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Litijska 108, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 8. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Šircelj Tonček, Litijska 108,
1000 Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
Srg 1544/2005
Rg-24237/05
Družba Tima vozila, družba za trgovino, servis in zastopanje d.o.o., Betnavska
cesta 21, Maribor, reg. št. vl. 1/11137/00,
katere družbenici sta Jasmina Gaube, Gradiška 430, 2201 Zgornja Kungota in Ruth
Christel Ida Malige-Wittmershaus, JosephHaych-Strasse 02, Passau 94032, ZR Nemčija, po sklepu družbe z dne 12. 7. 2005,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Jasmina
Gaube in Ruth Christel Ida Malige-Wittmershaus.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2005
Srg 828/2005
Rg-24569/05
Družba Stones, Zastopstva in trgovina
d.o.o., s sedežem Ulica Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
vložka 1-3565-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 2. 8. 2005.
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Ustanovitelj družbe je Massi Paolo, iz
Beograda, Oplenačka ulica 1, Vinča, v sodnem registru vpisan na naslov Trst, Cologna
41, Italija, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2005
Srg 253/2005
Rg-24579/05
Družba PRE-KAR Hors, trgovina in
kmetijska ter druga proizvodnja, gradbeništvo in storitve d.o.o., Njiverce vas
2, Kidričevo, reg. št. vl. 1/4261-00, katere
ustanovitelj je Vladimir Premzl, Cesta v Njiverce 41, Kidričevo, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 29. 7. 2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Vladimir
Premzl.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 9. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Upravna enota Novo mesto, Seidlova c.
1, 8000 Novo mesto, preklicuje neveljaven
mali okrogli pečat z besedilom Republika
Slovenija, Upravna enota Novo mesto, št.
pečata je 2/46. – Ob-25942/05
Upravna enota Novo mesto, Seidlova c.
1, 8000 Novo mesto, preklicuje neveljaven
mali okrogli pečat z besedilom Republika
Slovenija, Upravna enota Novo mesto, št.
pečata je 2/47. – Ob-25943/05
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana,
Metelkova 9, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vsebino: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZD LJUBLJANA – VIČ-RUDNIK Postojnska 24, Ljubljana
ŠOLSKI DISPANZER VIČ ORDINACIJA IV
2. – Ob-25944/05

Priglasitveni list
Brezar
Irena,
Tacenska
101,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
033868/3292/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-201562

Potne listine
Avbelj Blaž, Štefanova 15, Ljubljana,
potni list, št. P000661543. gnb-201420
Avsenik Andrej, Drganja sela 45, Straža,
potni list, št. P00950323. gnq-201030
Brzin Jernej, Pod topoli 52, Ljubljana,
potni list, št. P00569459. gnv-201375
Demšar
Anže,
Zgornje
Bitnje
132/a, Žabnica, potni list, št. P00594243.
gnb-201220
Eržen Fred, Zalog 31, Golnik, potni list,
št. P00533640. gnv-201425
Ferjan Miša, Linhartov trg 29a, Radovljica,
potni list, št. P00409450. gnp-201031
Habjan Sebastjan, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, potni list, št. P00910687.
gni-201563
Hostinger Luka, Novokračine 19,
Jelšane, maloobmejno prepustnico, št. AH
3392. gnx-201423
Jakše Boštjan, Seidlova 52, Novo mesto,
potni list, št. P00738213. gnw-201599
Kancilja Blaž, Verdnikova ulica 3a,
Ljubljana, potni list, št. P00348301.
gnn-201008
Kenda Gojko, Soteska 43, Kamnik, potni
list, št. P00517629. gnd-201472
Kešetović Arnel, Cesta zmage 59,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00865652.
gnf-201041
Klemen Boštjan, Fužine 2, Kamnik, potni
list, št. P01011180. gnx-201373
Kos Jože, Smrjene 181, Škoﬂjica, potni
list, št. P00603800. gnh-201239
Krajnc Milan, Radoslavci 13c, Mala
Nedelja, potni list, št. P01124625.
gno-201032
Lah Jaka, Cankarjeva ulica 14/b, Kranj,
potni list, št. P00913904. gnu-201026
Leuštek Božena, Krimska ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. P00280833.
gnk-201411
Majdič Robert, Moste 71a, Komenda,
potni list, št. P00311907. gnu-201126
Medved Ida, Ulica Goce Delčeva
74, Ljubljana, potni list, št. P00062246.
gnt-201527
Medved Matjaž, Ulica Goce Delčeva
74, Ljubljana, potni list, št. P00062319.
gnw-201524
Moravec Borut, Gabrje, Trdinova pot
25, Brusnice, potni list, št. P00030589.
gnd-201568
Može Šeničar Marija, Jesenovec 42,
Novo mesto, potni list, št. P00700276.
gni-201038
Nikočević Elvis, Partizanska ulica 3, Tržič,
potni list, št. P00036326. gnq-201430
Pašić Almir, Vaška pot 10/c, Ljubljana,
potni list, št. P00096639. gni-201413
Pevc Anielka, Bidovčeva 13, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00633282.
gnu-201226
Pirtovšek Aljoša, Florjan 174, Šoštanj,
potni list, št. P01069378. gnp-201231
Pirtovšek Matej, Florjan 174, Šoštanj,
potni list, št. P00621372. gno-201232
Predojević Dejan, Zakotnikova 2,
Ljubljana, potni list, št. P00023304.
gny-201447
Raguž Miroslav, Beblerjeva 2, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00907683.
gnz-201421
Ravnikar Branko, Oleanderweg 22,
86169 Augsburg, Nemčija, potni list, št.
P00447763. gnh-201014
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Slana Milan, Sp. Kamenščak 6a, Ljutomer, potni list, št. P00625126. gnr-201029
Stegel
Mateja,
Grajzarjeva
20,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00706143.
gnk-201161
Šivak Jože, Lastniča 4, Buče, potni list,
št. P00372768. gnp-201456
Tot Simon, Slatina 23/b, Šmartno ob
Paki, potni list, št. P00062763. gne-201217
Veras Kristina, Štihova 17, Ljubljana,
potni list, št. P00384469. gnn-201558
Žabota Janez, Pristava 6, Ljutomer, potni
list, št. P00621421. gnv-201225
Železnik Nataša, Zrkovska cesta
61, Maribor, potni list, št. P00797230.
gnx-201223

Jelečević Meris, Vrhovčeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000995063.
gnm-201359
Joković Maja, Starhinj 102, Naklo, osebno
izkaznico, št. 000772757. gnv-201300
Jurca Milko, Pot na Ferjanko 7,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001176602. gng-201465
Kajtazović Edina, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299438.
gnf-201341
Kapetanović Petra, Torovo 9, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001279050.
gne-201617
Karlovčec Zvonko, Zgornji Duplek
33/a, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001661634. gne-201092
Kavčnik Nemec Mojca, Novi trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001508891.
gni-201338
Kermauner Helena, Krtina 36, Dob,
osebno
izkaznico,
št.
001680741.
gnz-201096
Klemenčič Marina, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001873821.
gnw-201324
Klemensberger Simon, Lackova cesta 76,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001704114.
gnc-201319
Klobučarić Jožefa, Zrinjskega cesta 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001384261.
gnd-201368
Kmetič Valentin, Kmetičeva ulica 5,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000151073.
gnt-201102
Kolar Marko, Globoko ob Dravinji 27,
Makole, osebno izkaznico, št. 000992178.
gnv-201275
Koleša Romana, Novo Polje, cesta XI/
20D, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001689395. gnk-201286
Komljenović Polona, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001834685.
gnl-201360
Koradej
Angela,
Podgorje
12/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000612810.
gnd-201268
Korbun Stela Marija, Trubarjeva ulica 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001231455.
gnv-201100
Kos Bor, Peričeva ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000943109.
gni-201363
Kovačič Mojca, Dobrava 12, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001714554.
gnj-201087
Krajnc Milan, Radoslavci 13/c, Bučka,
osebno
izkaznico,
št.
001502814.
gnk-201086
Kraševec Maja, Slivnica pri Mariboru,
Polanska cesta 2, Orehova vas, osebno
izkaznico, št. 000280552. gnb-201320
Krivec Suzana, Majšperk 52, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
000040481.
gno-201082
Kunstelj Eva, Cesta Andreja Bitenca 176,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000359483.
gnp-201356
Kunštek Ivan, Razvanje, Pod Pohorjem
24, Hoče, osebno izkaznico, št. 001158487.
gng-201315
Kutnar Jožef, Pod Srobotnikom 47,
Straža, osebno izkaznico, št. 001233130.
gnl-201460
Lajkovič Tina, Ježa 57, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001823408. gnk-201361
Lampret Larisa, Majšperk 52, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
001808020.
gnn-201083

Osebne izkaznice
Ačko Igor, Urh 13, Zgornja Ložnica,
osebno
izkaznico,
št.
001587527.
gnt-201252
Anderluh Marija, Vrtna ulica 2, Štore,
osebno
izkaznico,
št.
001002214.
gne-201292
Ankon Slavica, Kozakova cesta 2,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001657218.
gnq-201280
Avsenik Peter, Partizanska pot 4/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000700850.
gnp-201081
Babšek Janez, Log 231, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001415478. gnk-201090
Bajrić Sead, Črtomirova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000478135.
gnf-201366
Ban Roza, Prvenci 20, Markovci, osebno
izkaznico, št. 001548640. gnm-201084
Bauer Mira, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891785.
gnb-201370
Baznik Aleš, Hrastje 18, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 000208281.
gnh-201214
Berstovšek Peter, Trebež 47, Artiče,
osebno
izkaznico,
št.
000912217.
gnn-201258
Beslič Anja, Jenkova ulica 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000271024.
gng-201365
Borošak Robi, Miklošičeva ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000628474.
gnw-201099
Brodnik Anton, Bartlova ulica 3, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001506100.
gnk-201261
Brzin Jernej, Pod topoli 52, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001292428.
gnu-201376
Cencelj Bojan, Pečinska ulica 47,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001574919. gni-201463
Čakarun Sanja, Kolomban 10/č,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001212635. gnr-201279
Černe Matevž, Lokavec 90, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001670104.
gni-201088
Čolig Milan, Ulica Štefana Kovača 45,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001592268.
gnp-201085
Dedić Esad, Strma pot 1, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. AH 14519 – za tujca.
gnf-201066
Deljić Milanko, Nušičeva 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 000530592. gny-201072

Demšar Sonja, Garibaldijeva ulica 5,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000706543. gni-201288
Dervarič Maruša, Cankarjeva ulica
48, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001822626. gnx-201273
Dimič Katja, Cundrovec 6/c, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000889559.
gnm-201259
Dreo Andy, Prešernovo nabrežje 24,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000856196. gnh-201289
Drnovšek Dušan, Ržiše 20, Čemšenik,
osebno
izkaznico,
št.
000363181.
gnw-201274
Džaferović Zlatko, Plešičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001262798.
gnj-201337
Đukić Branislav, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001718383.
gnd-201318
Fajon Darka, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107990.
gnh-201339
Franc
Maja,
Mariborska
cesta
21, Dravograd, osebno izkaznico, št.
001483036. gnw-201249
Gabor Darko, Ulica heroja Lacka 28,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001519633. gnz-201271
Gložančev Lenka, Poljedelska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001472460.
gny-201347
Gorjup Dušan, Vatovčeva ulica 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001714697. gnt-201277
Guček Staša, Podkraj pri Velenju 21/d,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001667391.
gnb-201470
Gusić Stanka, Drašiči 6, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000650601. gnz-201246
Hafner Mateja, Binkelj 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001155244.
gny-201122
Hočevar Laura, Ulica Slavka Gruma
22, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001377779. gnm-201459
Horvat Iztok, Pesnica 64 g, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001267011.
m-1368
Huber Karin, Lavrica, Pod Strahom 9,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001650806.
gnb-201345
Huber Marta, Lavrica, Pod Strahom 9,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001893560.
gnc-201344
Hudina Ljudmila, Zgornje Gorče 19,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 001610635.
gnm-201284
Humar Jernej, Ulica svetega Petra
6, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000428854. gno-201257
Humar
Maksimilijan,
Moste
2Č,
Komenda, osebno izkaznico, št. 000528232.
gnt-201177
Husič Edvard, Miklošičeva ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000670663.
gnu-201101
Ivanovski Laste, Gregorčičeva ulica 59,
Kobarid, osebno izkaznico, št. AH 38100
– za tujca. gne-201442
Jakopič Terezija, Vodovodna cesta 48/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431026.
gnc-201348
Jankovec Miha, Martinova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001423457.
gnd-201343
Javornik Davorin Davor, Čemažarjeva
ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000834864. gny-201372
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Legat Lokar Tatjana, Komenskega
ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001025354. gnq-201355
Leuštek Matic, Krimska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001781663.
gnn-201412
Maček Matija Andrej, Maistrova ulica 30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000417727.
gnj-201312
Majcen
Vincenc,
Rucmanci
55,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000620561.
gno-201282
Majdič Robert, Moste 71/a, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001590978.
gnd-201243
Malus Maja, Opekarska ulica 12,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000043131.
gnl-201260
Marko Janko, Svečiva 16, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000006007.
gnc-201094
Markoja
Saša,
Hotedršica
123/a, Hotedršica, osebno izkaznico, št.
000901544. gnr-201254
Maroh Justina, Ulica kneza Koclja 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000723789.
gne-201317
Masten Robert, Britof 277, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000127827. gnw-201299
Mašek Vukšić Ljiljana, Poklukarjeva
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001367896. gnw-201349
Matjašič Ivanka, Rakovec 5, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001412350.
gny-201247
Medved Ida, Ulica Goce Delčeva 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000225682.
gns-201528
Medved Martin, Na griču 19, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000100397.
gnk-201311
Medved Matjaž, Ulica Goce Delčeva 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000217984.
gnv-201525
Merak Margareta, Preglov trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000435503.
gno-201332
Mijatović Matej, Ulica Simona Jenka 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000008952.
gnb-201449
Mikluš Ivo, Kamnica, Nad čreto 28,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000099839.
gni-201313
Miljković Danijel, Jareninski dol 27,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 001307024.
gnb-201095
Milojković Sonja, Ulica Lojzeta Hrovata
10, Kranj, osebno izkaznico, št. 000055111.
gnm-201634
Mitrovič Larisa, Cesta 13. julija 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001875801.
gnv-201350
Moršič Ivan, Dobrova 8, Ruše, osebno
izkaznico, št. 000171948. gnf-201091
Muković Ernad, Pot na rakovo jelšo 363,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000920569.
gnn-201333
Murgec Marjan, Lucija 10/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001795857.
gnj-201287
Novak Anton, Krčevina pri Vurbergu
7, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
000872861. gnj-201237
Novak Bogoslav, Ob potoku 42, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000627428.
gnu-201076
Novak Hrvoje, Zupančičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001427644. gnq-201255
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Novšak Nada, Log 17, Boštanj, osebno
izkaznico, št. 001121832. gnx-201473
Ogrizek Boris, Glavni trg 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000593644. gns-201303
Pecman Alenka, Smrje 45, Prem, osebno
izkaznico, št. 000607356. gns-201078
Peček Tanja, Selski vrh 8, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001377894.
gny-201222
Peklar Ivanka, Limbuška cesta 84,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000780518.
gno-201307
Pene Ervin, Črnec 11, Ortnek, osebno
izkaznico, št. 000588221. gnt-201477
Perčić Iva, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000491830.
gnc-201069
Perkič Drago, Jakobovo naselje 77,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000241412. gny-201272
Petrič Andrej, Pot na Fužine 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000780271.
gnc-201369
Planinc Tanja, Benčičeva ulica 4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001467425. gns-201278
Plevel Janez, Dragomerška cesta 19,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000975260.
gne-201467
Polič Marko, Valvasorjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000015021.
gne-201342
Puš Joži, Ob železnici 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000315331.
gnl-201110
Radoja Peter, Lokovica 127, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001379171.
gnc-201269
Rajhard
Janez,
Cankarjeva
48,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000959408.
gnh-201414
Remškar Franc, Tržaška cesta 575,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000635063. gnn-201358
Ribič Vladka, Lorgerjeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000204628.
gnn-201308
Romšak Frančiška, Tunjška cesta 2/c,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000039989.
gnr-201454
Roškar Gabrijel, Zrkovci, Na Gorci 41,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000602481.
gnf-201316
Rotar Metka, Gotska ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000780522.
gnt-201352
Rotar Tadej, Gotska ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001172260.
gnr-201354
Rozman Bojana, Gornji trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000733143.
gnl-201335
Rugelj Matic, Drožanjska cesta 61,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000941229.
gnz-201471
Rus Magdalena, Zelena pot 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000747303.
gnz-201346
Sadić Merﬁn, Ponova vas 1, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000138351.
gnp-201281
Sedlar Olga, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001541130.
gng-201340
Selič Stanislav, Gosposka ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 001800523.
gnd-201293
Sivka Zdenka, Grliče 32, Podplat, osebno
izkaznico, št. 001035227. gnu-201476

Skledar Marija, Molekova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000735743.
gnj-201362
Srdinšek Darko, Mala Varnica 4/d, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 000343344.
gnh-201464
Stamenković Mile, Klanec 68, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000214270.
gns-201357
Stanek Mitja, Kapelski vrh 3, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
000967499.
gns-201253
Steržaj Andreja, Škocjanska pot 2,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001372136.
gnh-201089
Stojanović
Časlav,
Železnikarjeva
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000062552. gnh-201364
Strnen Tomaž, Ulicakoroškega bataljona
13, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
000879362. gnv-201325
Svečak Ana, Krivec 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000077255. gnk-201336
Šantelj Zlatko, Pod ostrim vrhom 1,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000755369.
gnu-201276
Šarc Andreja, Kašeljska cesta 118,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000755444. gnk-201461
Šelih Mario Carlos, Opekarniška
cesta 12/c, Celje, osebno izkaznico, št.
001901258. gnf-201291
Šertl Mitja, Galicija 21, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000162404. gnl-201285
Šibelja Aleksandra, Lakotence 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001288640.
gnd-201068
Šivak Jože, Lastnič 4, Buče, osebno
izkaznico, št. 000747699. gnw-201474
Škapin Tadej, Tavčarjeva ulica 8, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001134021.
gne-201267
Škoﬁc Frančiška, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000360335.
gnb-201245
Škrlec Marija, Spodnji Gasteraj 70,
Jurovski Dol, osebno izkaznico, št.
001549830. gnb-201270
Šuštar Igor, Rafolče 43/a, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
000289699.
gnx-201098
Švigelj Alojzij, Dolenjska cesta 288,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000106492.
gnz-201371
Terčelj Matic, Linhartova cesta 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001887693.
gne-201367
Tratnjak Mladen, Zasavska 38, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 001028918.
gnu-201151
Treer Marjan, Meljska cesta 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001436067.
gnh-201314
Trobentar Pavla, Ulica Karla Glaserja 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000164302.
gnp-201306
Vehovec Marjan, Voklo 105, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000695084.
gny-201297
Velenšek Karolina, Lopata 19/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 000471379.
gnc-201294
Velepič Simon, Vinje 3, Dol pri Hrastniku,
osebno
izkaznico,
št.
001274938.
gnp-201331
Verovšek Špela, Škofjeloška 21,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001216942.
gny-201022
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Veselinović Cvijeta, Cesta 1. maja 67,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000884706.
gnx-201298
Vidmar Antonija, Voklo 64, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000489253. gnr-201304
Vidovič Marjan, Jezdarska ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001592257.
gnl-201310
Vidrih Nina, Šentpeter 51, Otočec, osebno
izkaznico, št. 000930436. gnn-201458
Vodušek Primož, Jenkova cesta 15,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001734875.
gnt-201077
Volarič Milena Rozina, Sužid 33,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 001582062.
gnp-201256
Vollmaier Neža, Troblje 36/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001866825.
gnf-201266
Vollmaier Urška, Troblje 36/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001783596.
gng-201265
Vollmajer Irena, Šmarca, Radomeljska
cesta 12, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000004775. gnm-201309
Vrečko Feliks, Gregorčičeva 32/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001035513.
gnq-201305
Vrhovnik Daniela, Oretnekova pot 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001205779.
gnz-201296
Vucej Karl, Sladkogorska cesta 2,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000319773. gnd-201093
Zadravec Jožef, Rakovniška ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000710639.
gnu-201351
Zagozda Gregor, Zgornja Brežnica 5,
Laporje, osebno izkaznico, št. 001271575.
gnv-201250
Zega David, Gorjansko 1, Komen, osebno
izkaznico, št. 000365670. gnw-201024
Zupanc Damjan, Razgledna ulica 17/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000683925.
gnf-201295
Žerovnik Marija, Krožna ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001432887.
gnt-201302
Žižek Ana, Breg pri Polzeli 53, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001438208.
gnn-201283

Vozniška dovoljenja
Aščič Matjaž, Meniška vas74, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1248780, reg. št. 37478, izdala UE Novo
mesto. gny-201197
Beg Franc, Gaberke 62, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
383713, reg. št. 2231, izdala UE Velenje.
gnm-201134
Bizjak Branko, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 210520, reg. št. 210520, izdala UE
Ljubljana. gnv-201150
Blatnik Denis, Koširjeva cesta 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001747846, izdala UE Škofja
Loka. gng-201115
Borišek Robert, Mamolj 7, Polšnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1783236, izdala UE Litija. gnl-201010
Boršič Karli, Nimno 29, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 20978, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnk-201136

Božič Janez, Šalinci 23, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 19398893, reg. št. 13714, izdala UE
Ljutomer. gnn-201133
Brenčič Bojan, Obirska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1988290, reg. št. 72355,
izdala UE Ljubljana. gny-201147
Brzin Jernej, Pod topoli 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92211,
reg. št. 182456, izdala UE Ljubljana.
gnt-201377
Cankar Katja, Štefanova ulica 28c,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1468923, reg. št. 54178, izdala UE Kranj.
gno-201457
Capl Vida, Makole 37, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1247705,
reg. št. 21196. gng-201040
Čukli Matej, Maroltova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1866844, reg. št. 263887, izdala UE
Ljubljana. gnm-201534
Čurin
Frančiška,
Podvelka
12a,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7039, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnf-201466
Čurin Milan, Podvelka 12a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, reg. št. 2284, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnd-201468
Dembsky
Olga,
Levčeva
ulica
13/a, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2058108, reg. št. 23948,
izdala UE Domžale. gnh-201139
Deželak Ludovika, Trojno 8, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 9818,
izdala UE Laško. gne-201492
Dinić
Anita,
Dupleška
cesta
91/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1851388, izdala UE
Maribor. gnd-201543
Doler Danijel, Sv. Danijel 23, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
4272, izdala UE Dravograd. gnx-201198
Dreisibner Igor, Koprivnik 3/L, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278583, reg. št. 116462, izdala UE Maribor.
gny-201172
Džaferović Zlatko, Plešičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1872237, reg. št. 241549, izdala UE
Ljubljana. gnb-201520
Erman Mateja, Rodine 9a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S961024,
izdala UE Jesenice. gnl-201235
Eržen Marija, Zg. Bitnje 41, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271590, reg. št. 23887, izdala UE Kranj.
gnq-201005
Es Ajda, Cankarjeva 20, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1818126, reg. št. 32686, izdala UE
Velenje. gns-201428
Ferenc Hristina, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S2083541, reg. št. 73390,
izdala UE Ljubljana. gnw-201374
Feri Vladimir, Luize Pesjakove 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1611815, reg. št. 256876, izdala UE
Ljubljana. gnq-201505
Fric Marjan, Šišenska cesta 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1706891, reg. št. 20780, izdala UE
Ljubljana. gnd-201443
Gabor Darko, Ulica heroja Lacka 29,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001121216, reg. št. 7152,
izdala UE Lenart. gnk-201236
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Gašperin Mojca, Zapuže 10, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1962667, reg. št. 14173.
gnc-201394
Glavič Tina, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1566800, reg. št. 252383, izdala UE
Ljubljana. gnc-201419
Hafner Mateja, Binkelj 17, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 275422,
izdala UE Škofja Loka. gnf-201116
Hamler Franc, Vorančeva ulica 10, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 52697, reg. št. 2532. gnq-201130
Horvat Matej, Srednja Bistrica 35/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, reg. št. 14439, izdala UE
Lendava. gnp-201435
Huber Marta, Lavrica, Pod Strahom 9,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1296935, reg. št. 225346, izdala UE
Ljubljana. gnn-201533
Hudoklin Tomislav, Cankarjeva ulica 33,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000519722, reg. št. 1998, izdala UE
Trebnje. gnl-201160
Husić Edvard, Miklošičeva ulica 4/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2000158, reg. št. 15379,
izdala UE Domžale. gng-201140
Ikanović Ibro, Koželjskega ulica 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S001736230, reg. št.
13254. gnx-201498
Ivanovski Laste, Cesta IX. korpusa 95,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1384771, reg. št. 44533, izdala UE Nova
Gorica. gnb-201195
Jakše Boštjan, Seidlova 52, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1185763, reg. št. 36905, izdala UE Novo
mesto. gny-201597
Janc Tončka, Nomenj 56, Bohinjska
Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2005.
gnr-201154
Janko Marko, Svečina 16, Zgornja
Kungota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH, št. S 1047091, izdala UE Pesnica.
gnz-201121
Javornik Davorin Davor, Čemažarjeva
ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1778712, reg. št. 260028,
izdala UE Ljubljana. gnz-201146
Jelšek Jelka, Cesta talcev 77,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. A do
60km/h BGH, št. S 1850092, izdala UE
Maribor. gnh-201539
Jenko Ana Lucija, Virmaše 195, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1149179, izdala UE Škofja Loka.
gne-201117
Jesenik Marjana, Stara cesta 14/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 79196, reg. št. 5453, izdala UE
Ljutomer. gni-201488
Jovanović Zoran, Dunajska cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1707762, reg. št. 257535,
izdala UE Ljubljana. gnc-201519
Jović Marija, Mlinska pot 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1989424, reg. št. 111230, izdala UE
Ljubljana. gnx-201148
Jurič Odoni Danijela, Barizoni 16c,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 31644, reg. št. 7265.
gnk-201415
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Kermauner Helena, Krtina 36, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1935070, reg. št. 40697, izdala UE
Domžale. gnj-201137
Kočar Mateja, Vošnjakova ulica 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1073178, reg. št. 108911, izdala UE
Maribor. gnm-201234
Kokalj MIha, Tomanova pot 6, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1894417, reg. št. 34828, izdala UE
Domžale. gnt-201502
Koren Peter, Gažon 1/c, Šmarje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1452733, reg. št.
41994, izdala UE Koper. gno-201407
Kosec Loreta, Crnekova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278747, izdala UE Maribor. gns-201553
Koter Lena, Peršonova 18, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1494868, izdala
UE Ptuj. gne-201192
Krajnc Aljaž, Ulica Štrauhovih 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1738337, izdala UE
Maribor. gne-201542
Krajnc Mitja, Drožanje 15/a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1477372,
izdala UE Sevnica. gnm-201109
Kravos Matej, Maistrova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
874475, izdala UE Maribor. gnp-201556
Kravos Nikl, Maistrova 13, Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A
do
50km/h BGH, št. S 1767849, izdala UE
Maribor. gnu-201555
Kržišnik Štefan, Hotovlja 8, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 103339, izdala UE Škofja Loka.
gnk-201486
Kumer Tina, Ruška cesta 108, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071949, reg. št. 109527, izdala UE Maribor.
gnr-201554
Lahajnar Martin, Sečovlje 77/a, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1345295, izdala UE Piran. gnf-201241
Lajkovič Tina, Ježa 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2112725, reg. št. 269937, izdala UE
Ljubljana. gne-201142
Lapanje Taljub, Gažon 3e, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S3280,
reg. št. 24933. gnv-201200
Legat Lokat Tatjana, Komenskega ulica
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2098932, reg. št.
270975, izdala UE Ljubljana. gnf-201141
Leuštek Božena, Krimska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2139140, reg. št. 163128,
izdala UE Ljubljana. gnl-201410
Lindič Danica, Verd, Pionirska cesta
44, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2118484, izdala UE
Vrhnika. gnv-201104
Lipovec Sabina, Pod vinogardi 45,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1072313, reg. št. 87179 – duplikat,
izdala UE Maribor. gng-201540
Lorenčič Matjaž, Pesnica pri Mariboru
64/h, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1891366,
izdala UE Pesnica. gnf-201120
Markoja Saša, Hotedršica 123/a,
Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1168946, reg. št. 6815, izdala UE
Logatec. gnk-201111
Mašek Vuksič Ljiljana, Poklukarjeva
ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 246978, izdala UE Ljubljana.
gno-201532
Mavsar Simon, Nožice, Gostičeva cesta
59, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2058959, reg. št. 19774,
izdala UE Domžale. gnv-201500
Mijatović Godina Tatjana, Slovenska
cesta 9/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 894836, reg. št. 32201,
izdala UE Ljubljana. gnw-201149
Mikluš Ivo, Nad Čreto 28, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1969196, reg. št. 43706, izdala UE
Maribor. gnc-201544
Milošević Mara, Bošamarin 30/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 50011, reg. št. 46285, izdala
UE Koper. gnb-201395
Močnik Jure, Bakovniška 24, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22185, izdala UE Kamnik. gnz-201196
Moravec Borut, Gabrje, Trdinova pot
25, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHEFC, št. S 1699427, izdala UE
Novo mesto. gne-201567
Murgec Marjan, Lucija, Lucan 10/a,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. SI 4230, izdala UE Piran.
gne-201242
Mušič Rudi, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1641220, reg. št. 28200 – II duplikat,
izdala UE Kranj. gnl-201510
Novak Anton, Krčevina pri Vurbergu 7,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1665873. gni-201238
Nusdorfer Boris, Ulica 2. oktobra 10,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1279596, reg. št. 44240.
gnw-201199
Ocepek
Matjaž,
Stanežiče
120,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1820853, reg. št.
145450, izdala UE Ljubljana. gns-201153
Pečavar Sonja, Med vinogradi 27,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0299087, izdala UE Črnomelj. gnr-201479
Perko Uroš, Bevke 123, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1572987, izdala
UE Vrhnika. gns-201103
Perrone Romeo, Prisoje 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BGH, št. SI 60731, reg. št. 46369.
gnt-201202
Petek Dušica, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1862269, reg. št. 128714,
izdala UE Maribor. gnd-201143
Petrič Andrej, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1866357, reg. št. 15508, izdala UE
Ljubljana. gnt-201152
Pintar silva, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S736964, reg. št. 31929, izdala UE Kranj.
gns-201203
Planinc Tanja, Benčičeva 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI40654, reg. št. 42830. gnu-201201
Polič Marko, Valvasorjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145435, reg. št. 97312, izdala UE
Ljubljana. gnz-201521
Prijatelj Nataša, Pot k ribniku 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 996419, reg. št. 11494, izdala UE
Kočevje. gnb-201145

Radoja Peter, Lokovica 127, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2059652, reg. št. 15737, izdala UE
Velenje. gnz-201496
Repnik Anja, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1514444, reg. št. 36664, izdala UE
Domžale. gni-201138
Ribič Vladka, Lorgerjeva ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1408393, reg. št. 59571, izdala UE
Maribor. gny-201547
Rupnik Jožef, Zalenica 22, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
659789, izdala UE Logatec. gnj-201112
Sedlar Olga, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1716122, reg. št. 54708, izdala UE
Ljubljana. gny-201522
Senica Jože, Globoko 8/h, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 201573, izdala UE Laško. gng-201490
Sever Gašper, Stara cesta, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2175517, izdala UE Škofja Loka.
gnd-201118
Sluga Anton, Cesta Ceneta Štuparja
48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1718017, reg. št. 69539,
izdala UE Ljubljana. gnc-201144
Spasenić Smilja, Loška cesta 16/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2004572, izdala
UE Vrhnika. gnq-201105
Strašek Dragica, Ulica frankolovskih
žrtev 1/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 123108. gnc-201194
Strniša Klemen, Kokrica, Cesta na Rupo
23, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2120889, reg. št. 59901,
izdala UE Kranj. gns-201228
Stupica Domen, Suhadole 19/a,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1229455, reg. št. 20039, izdala UE
Kamnik. gno-201157
Šercer Andželika, Nove Ložine 2, Stara
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1731211, reg. št. 10904,
izdala UE Kočevje. gnx-201448
Šivak Jože, Lastniča 4, Buče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEF, reg. št. 909, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnq-201455
Štremfelj Dušan, Jazne 1, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1887515, izdala UE Idrija. gnc-201119
Šuštar David, Cankarjeva 20, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1582890, reg. št. 9571, izdala UE Kamnik.
gno-201482
Tarbuk Miloš, Potrčeva 38, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1921293, izdala UE Ptuj. gnc-201044
Treer Marjan, Meljska cesta 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
720540, reg. št. 42245, izdala UE Maribor.
gnc-201548
Trifković Radojka, Ulica Slavka Gruma
50, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 44283, izdala UE
Novo mesto. gnm-201009
Trkman Polona, Trnovska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286365, reg. št. 227151, izdala UE
Ljubljana. gnv-201575
Velepič Simon, Vinje 3, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 2083200, reg. št. 205142, izdala UE
Ljubljana. gnz-201321
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Vidovič Stanislav, Gradišča 130,
Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1377555, izdala UE Ptuj. gnd-201193
Vincoletto Maurizio, Trinkova ulica 5,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI 19339, reg. št. 6544,
izdala UE Koper. gnu-201051
Vlahovič Teja, Vinica 18, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12810, izdala
UE Črnomelj. gnv-201025
Vranjek Bojana, Tomšičeva ulica 37,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/hBGH, št. S 1756145, reg.
št. 17219, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-201129
Vučko Anton, Kotlje 1a, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4538, izdala
UE Ravne na Koroškem. gng-201190
Zadravec Jožef, Rakovniška ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1819826, reg. št. 26078, izdala UE
Ljubljana. gnl-201535
Žepič Brigita, Planinska pot 28, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166982, izdala UE Tržič. gnp-201131
Žolgar Irena, Tržaški hrib 11, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 4771, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnh-201439

gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnh-201039
Bročič Jan, Senožeti 108, Dol pri
Ljubljani, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 2000. gnr-201204
Burja Mladen, Slavka Gruma 10, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 5. letnika Tehniško elektro šole,
izdano leta 2001. gnx-201398
Cerar Saša, Zikova 8, Kamnik, diplomo
Srednje kemijske šole Ljubljana, izdana leta
1991, izdano na Grašič Saša. gny-201622
Cvek Janez, Praprošče 18, Litija,
spričevalo o končani OŠ Litija, izdano leta
1980. gno-201582
Cvitić Sanja, Cesta na Log 34, Notranje
Gorice, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnu-201551
Čampa Jana, Pšatnik 24, Ljubljana
Šmartno, indeks, št. 28010357, izdala
Fakultata za matematiko in ﬁziko v Ljubljani.
gnt-201552
Čopić Boban, Verje 33, Medvode,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnn-201158
Čović Salih, Torsgate 6, 6600 Sunndal
Sora, Norway, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1983.
gng-201440
Čudovan Ana, Čadraže 2, Šentjernej,
spričevalo 1. in 2.letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Novem mestu, izdano
leta 1992 in 1993. gnu-201301
Čule Bogdana, Ob gozdu 6, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1994,1995. m-1318
Čuš Tea, Borova vas 9, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-1291
Dalmacija Miloš, Dule 21, Straža,
spričevalo 4. letnika STZŠ Novo mesto,
izdano leta 1995. gns-201182
Dobrun Patricija, Dolane 18, Cirkulane,
indeks, št. 61173402, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-1298
Dolenec Milan, Lom nad Volčo 4,
Poljane nad Škofjo Loko, spričevalo Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1992.
gnr-201054
Dragan Alenka, Golobinjak 26, Mirna
Peč, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 1999.
gnw-201174
Eberle Niki, Glagoljaška 1/b, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Ekonomske
gimnazije – SEPŠ Koper. gnm-201384
Erjavec Urban, Kešetova 3, Trbovlje,
indeks, št. 93456534, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-1310
Flegar Karmen, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta
1997, 1998 in 1999. gnl-201035
Furek Aleksander, Zlatoličje 100, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor – smer elektrikar elektronik, izdano
leta 1992. m-1346
Gajić Marko, Grajska cesta 45, Bled,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice.
gne-201417
Gantar Igor, Bratov Praprotnik 10, Naklo,
spričevalo Šole za strojništvo Škofja Loka
– avtomehanik. gnt-201402
Gautam Barbara, Knadijska 44, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo

Zavarovalne police
Kirsanov Aljoša, Cesta XIV. divizije
5, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101762643-15%
bonus,
izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1352
Kirsanov Vasilij, Cesta XIV. divizije
5, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101806928 – 35% bonus, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1351
Klun Marija, Rakitnica 32, Dolenja
vas, zavarovalno polico, št. 40 285672.
gnx-201048
Lahavnar Andrej, Mad mlini 68, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 288136,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-201056
Lebreht Urška, Naveršnikova 13,
Maribor, zavarovalno polico, št. 762916,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1357
Makše Anica, Rdeči kal 15, Dobrnič,
zavarovalno polico, št. 264490, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-201064
Munda Martin, Mariborska 23, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 0814823,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1343
Pirc Štefan, Klace, Naklo 2, Podbočje,
zavarovalno
polico,
št.
40280445.
gnu-201401
Planinc Adolf, Rožič vrh 3a, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 271535, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-201055
Preskar Jurij, Drska 25a, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 291840, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-201173
Ptičar Barbara, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 229649,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-201450
Rudl Robert, Uskoška ulica 29,
Kočevje, zavarovalno polico, št. 947244.
gns-201403
Saje Anton, Dol. podboršt 4, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 188756, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-201063
Šolar Franc, Podnart 12, Podnart,
zavarovalno polico, št. AO 753322.
gnr-201404

Vajngerl Božena, Kresnica 20, Šentilj
v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
00101762618 – 45% bonus, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1350
Visočnik Anton, Hoško Pohorje 31,
Pohorje, zavarovalno polico, št. 286431,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1307
Zadravec Štefan, Frankovo naselje 60a,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
771097. gnf-201045
Žarn Andrej, Vrmulje 9, Krško,
zavarovalno polico, št. 804671, izdala
zavarovalnica Slovenija. gny-201176

Spričevala
Ajdaroski Semir, Cesta na Markovec 28,
Koper – Capodistria, indeks, št. 37000971,
izdala Veterinarska fakulteta. gnt-201156
Arrigler Andraž, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2003. gnp-201381
Avbelj Sandi, Podmilščakova 54,
Ljubljana, indeks, št. 30012403, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnx-201602
Avdič Senad, Srednje škoﬁje 34/d, Škoﬁje,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
prometne šole Koper. gnk-201386
Babič Vesna, Ulica talcev 59, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno administrativne šole Maribor,
izdano leta 1982, izdano na ime Lah Vesna.
gnh-201564
Bajc Nadja, Neža 14, Trbovlje, spričevalo
1. letnika Srednje tehnične in poklicne šole
Trbovlje. gnj-201387
Bajec Staša, Cesta v Dvor 6, Ljubljana,
indeks, št. 20030010, izdala Pravna
fakulteta. gnm-201513
Bajić Dejan, Stari trg 3, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ pri TAM Maribor št. I/1411, izdano
leta 1989. m-1321
Barlović Goran, Papirniška ulica
15a, Krško, indeks, št. 18040064, izdala
Filozofska fakulteta. gnr-201633
Bela Aleksandra, Zg. Senarska 13,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru,
izdano leta 1999. m-1306
Benčina Nuša, Konca vas 18, Stara
Cerkev, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Kočevje, izdano leta 2004. gnz-201171
Benko Lidija, Cankova 75, Cankova,
indeks, št. 18931023, izdala FF v Ljubljani.
gnj-201462
Bernard Martin, Tomišelj 49/a, Ig,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnv-201550
Blazina Branko, Nad izviri 87, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1313
Bogdanič Darko, Leška cesta 1, Mežica,
indeks, št. 93500936, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1366
Brezočnik Kaja, Čečovje 10/b, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2002.
gne-201067
Brišavec Slavica, Regentova 46,
Ankaran – Ankarano, indeks, št. 20433,
izdala Fakulteta za upravo. gnz-201050
Brkić Goran, Pot na Rakovo Jelšo 161,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
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mesto, izdano leta 1992, izdano na ime
Rizvanović Barbara. gnk-201186
Glavač Suzana, Kremberk 33, Sv.Ana v
Slov.goricah, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano
leta 2004. m-1301
Glavan Mitja, Šentvid pri Stični 124d,
Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. gnu-201601
Godina Gregor, Pečarovci 72, Mačkovci,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru – smer gradbeni tehnik, izdano
leta 2005. m-1296
Gorenšek Matej, Ljubljanska cesta 9/b,
Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole – CDI Univerzum v Ljubljani,
izdano leta 1997 in 1998. gnq-201380
Grabner Peter, Pod gradom 141,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Škoﬁjske
gimnazije v Mariboru, izdano leta 2004.
m-1356
Grad Matej, Zelena pot 23, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Mariboru – smer pomočnik peka in
slaščičarja;, izdano leta 2001. gnm-201409
Grandošek Mario, Obradovičeva 7,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor – smer
natakar, izdano leta 2003. m-1320
Gruber Robert, Borštnikova 73, Maribor,
indeks, št. 29017023, izdala Tehniška
fakulteta v Mariboru. m-1339
Gruden Anica, Grmovje 12, Škocjan,
spričevalo o končani OŠ Raka, izdano
leta 1986, izdano na ime Cerovšek Anica.
gni-201163
Grudnik Andreja, Primož 72, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 2. letnika SŠGT v Celju
– kuhar, izdano leta 2000. gny-201422
Hafner Matej, Seničica 15/a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gng-201240
Harej Lucija Anna, Gregorčičeva 14b,
Nova Gorica, spričevalo 1. letnika SETŠ
upravno administrativne šole, izdano leta
1979. gnd-201418
Hebar Zvonka, Litijska cesta 336,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 2000. gnt-201327
Herga Dejan, Juršinci 4 c, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne teh.
šole na Ptuju – smer strojni tehnik, izdano
leta 2004. m-1299
Hleb Gregor, Šalek 86, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole Velenje,
izdano leta 1999. gno-201557
Hočevar Luka, Soška 64, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazija Ljubljana, izdano leta 2000.
gns-201453
Ipavec Jana, Avče 108, Kanal, spričevalo
od 1 do 3. letnika Šole za prodajalce, izdala
ŠCZBPNG, izdano leta 1980, 1981 in 1982,
izdano leta Berlot Jana. gnv-201400
Jager Vida, Ptujska gora 14a, Ptujska
Gora, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gnm-201034
Jamnik Boštjan, Pod Plevno 81, Škofja
Loka, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki. gne-201042
Janičević Zoran, Delakova ulica46,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1995 in 1996. gnu-201251

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jošt Marko, Cesta v Rožno dolino 18Č,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1998. gnd-201593
Jukič Wilfan Jakob, Stagne 12, Tržič,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2005. gnp-201406
Jurak Renata, Dobja vas 118/aB, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 29006468, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnl-201210
Jurša Franc, Naveršnikova 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor-elektrotehnik-elektronik, izdano leta
1992. m-1338
Kerč Aleksandra, Ladja 7, Medvode,
indeks, št. 20030628, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnb-201545
Kermc Jožica, Orešje 35, Šmarješke
Toplice, spričevalo o končani OŠ Brusnice,
izdano leta 1978, izdano na ime Starc
Jožica. gnz-201396
Kiselak Gregor, Gerečja vas 71, Hajdina,
spričevalo 2. letnika Srednje oblikovne šole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-1316
Klauzner Robert, Šomat 15, Zgornja
Velka, spričevalo 1.,2.,in 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru-smer poslovno
ﬁnančna in trg. dejavnost, izdano leta
1990,1991,1992. m-1317
Kljun Alojz, Čeplje 9, Stari trg ob Kolpi,
spričevalo o končani OŠ Stari trg, izdano
leta 1978. gnm-201059
Kocan Jože, Rožno naselje 15, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1993. m-1358
Kogoj Karmen, Ig 306, Ig, spričevalo 2.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gno-201007
Kolednik Jana, Vinogradniška cesta
14, Orehova vas, spričevalo 1. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta
2002,2004. m-1362
Kolerič Olga, Spodnja Velka 58, Zgornja
Velka, indeks, izdala Srednja gostinska šola
v Mariboru leta 1983. m-1325
Kos Tina, Trg revolucije 4, Trbovlje,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije in ekonomske šole
Trbovlje, izdano leta 2004. gnl-201135
Košir Anja, Sp. Gameljne 4/b, Ljubljana
Šmartno, indeks, št. 0520, izdala Veterinarska
fakulteta v Ljubljani. gnj-201062
Kovač Mitja, Šlandrova 12, Pragersko,
spričevalo poklicne mature in obvestilo o
uspehu poklicne mature Srednjelesne
šole Maribor – lesarski tehnik, šolsko leto
2002/2003. gnn-201433
Kovačič Simon, Roginska gorca 52,
Pristava pri Mestinju, spričevalo poklicne
mature šolskega centra Celje, izdano leta
2002. gnj-201162
Krajnc Jadranka, Rošpoh 135 c,
Kamnica, spričevalo o končani OŠ Zg.
Kungota, izdano leta 1999. m-1363
Kravcar Tomaž, Bistrica 7, Tržič,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
2000. gnk-201211
Krošl Dejan, Milčinskega 13, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Center.
gnd-201018
Kržič Nataša, Zvonarska ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1993. gnw-201074
Lah Andreja, Podlehnik 61, Podlehnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske šole v

Mariboru – smer cvetličar vrtnar, izdano leta
2000,2001. m-1323
Lajevec Polonca, Jelovškova ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani – kuhar,
natakar, izdano leta 1993. gnj-201212
Lenart Damir, Goriška cesta 59, Velenje,
indeks, št. 61185382, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-1293
Leskovar Jernej, Škocjan 37, Škocjan,
spričevalo 3. letnika SŠGT Novo mesto.
gni-201388
Lubej Barbara, Trdinova 18, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2001. m-1300
Lukman Urška, Lukmanova cesta 5,
Orehova vas, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 2003. m-1330
Majcen Robert, Partizanska 29, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 1983. m-1337
Mali Neža, Golnik 10c, Golnik, spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole Kranj.
gnl-201560
Marić Darijo, Zvezda 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2002. gns-201378
Markovič Marija, Tenetiše 48, Golnik,
spričevalo o končani OŠ Simon Jenko Kranj.
gnw-201399
Marksl Suzana, Goriška 8, Maribor,
spričevalo 1.,2.,3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole v
Mariboru-smer šivilja krojačica, izdano leta
2001-2005. m-1355
Mesojedec Marjan, Družinska vas 30b,
Šmarješke Toplice, diplomo Srednje šole
tehnične in zdravstvene usmeritve Novo
mesto, izdana leta 1992. gnm-201184
Miklavčič Katarina, Gornja prekopa
15, Kostanjevica na Krki, diplomo Srednje
ekonomsko, naravoslovno, matematične,
pedagoške in družboslovne šole Brežice,
izdana na ime Kerin Katarina, leta 1989.
gnq-201405
Milošević Štukl Dane, Semova 7, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2005. gnn-201383
Moge Majda, Črešnjevci 64, Gornja
Radgona,
letno
spričevalo
Srednje
zdravstvene šole Rakičan Murska Sobota,
izdano leta 1980. gnl-201389
Mojić Nataša, Škofjeloška 44, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska Medvode,
izdano na ime Šobat Nataša. gnt-201427
Molan Katarina, Leskovška cesta 2,
Krško, maturitetno spričevalo CDI Univerzum
Ljubljana, izdano leta 2005. gnm-201484
Morn Rafko, Ludranski vrh 15, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC Ravne na Koroškem, izdano leta 1982.
gny-201047
Muljavec Jasmina, Nova gora 21,
Gabrovka, indeks, št. 04030733, Visoka
upravna šola. gnr-201329
Novak Stanislav, Kremen 48, Krško,
spričevalo o končani OŠ Krško, izdano leta
1966. gnp-201431
Ogulin Simon, Obrije 17, Ljubljana,
indeks, št. 07040900, Fakulteta za policijo
varnostne vede v Ljubljani. gnc-201444
Omerzel Jože, Pišece 97, Pišece,
spričevalo 1.–4. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, izdano leta 1993, 1995, 1996 in
1997. gnn-201508
Ostrožnik Simon, Košnica 48, Celje,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik. m-1364
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Padjen Zdravko, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana.
gnz-201221
Pavlin Majda, Ruparjev dol 12, Brusnice,
spričevalo o končani OŠ Brusnice, izdano
leta 1973, izdano na ime Ivanež Majda.
gny-201397
Pehan Rebeka, Radehova 11, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1998,1999. m-1322
Pfeifer Antonija, Leskovca 17/a, Laško,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 1993. gnu-201426
Pikovnik Miroslav, Glavičeva 3, Mengeš,
diplomo Srednje šole za strojništvo v Ljubljni,
izdana leta 1990. gnf-201016
Pinter
Primož,
Frankolovo
13,
Frankolovo, maturitetno spričevalo Splošne
in strokovne gimnazije Lava, izdano leta
2003. gne-201017
Pipan David, Komen 72/a, Komen,
spričevalo 3. letnika Srtednje šole Srečko
Kosovel v Sežani. gnq-201159
Pirnat Eva, Jezero 79, Preserje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Ljubljana, izdano leta 1996 in 1997.
gnu-201326
Podgrajšek Iztok, Gorenje 25, Zreče,
spričevalo 1.,2. in 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje v Mariboru, izdano leta
2002,2003,2004. m-1297
Posega Boštjan, Strane 20, Hruševje,
spričevalo Šolskega centra Postojnamehanik vozil in voznih sredstev, izdano
leta 1994. gnt-201227
Potočar Janja, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani. gns-201053
Povše Bojan, Maksa Henigmana 19,
Dolenjske Toplice, indeks, št. 23040482,
izdala fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnt-201452
Požlep Sebastian, Tisnikarjeva 34,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2.letnika Gimnazije
Euro šola v Ljubljani, izdano leta 2001 in
2002. gnj-201541
Prapotnik Sandra, Jastrebci 11, Kog,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
– smer aranžerski tehnik v Mariboru, izdano
leta 2002. m-1361
Presker Nina, Male Braslovče 25,
Braslovče, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje
– smer turistični tehnik, izdano leta 2004.
m-1347
Prtain Ana, Pugljeva ulica 4, Ljubljana,
indeks, št. 20030416, izdala Pravna falulteta
v Ljubljani. gng-201015
Ptičar Barbara, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta
2003. gnu-201451
Pustek Urša, Pod lipami 20, Celje,
spričevalo 1.,2.,3. in 4. letnika SŠGT v
Celju – smer turistični tehnik, izdano leta
2001-2005. m-1294
Ravlija Renata, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, indeks, št. 20201294, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-201523
Razboršek Denis, Delavska ulica 5,
Orehova vas, spričevalo o splošnem uspehu
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 2005. m-1341
Rek Matjaž, Prisoja 3, Radlje ob Dravi,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru, izdano leta 1996. m-1303

Repič Matjaž, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za računalništvo v Ljubljani, izdano leta
1988. gnz-201446
Resnik Petra, Ljubljanska 36, Kočevje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003 in 2004. gnf-201416
Ropret Robert, Sorška ulica 2, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka, izdano leta 2003. gnn-201183
Roškar Matjaž, Lovska cesta 12,
Benedikt, spričevalo 3. letnika SERŠ v
Mariboru-smer elektrikar energetik, izdano
leta 2002. m-1324
Rožman Amanda, Slovenska ulica
24, Maribor, spričevalo 2. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 2005. m-1314
Sajovic Marko, Zvodno 20b, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 1983. gnm-201209
Seršen Darej, Gortanova 14, Piran –
Pirano, spričevalo 2. in 3. letnika Gostinske
in turistične šole v Izoli. gnl-201385
Silić Adin, Cesta maršala Tita 2a,
Jesenice, spričevalo 3. letnika TŠC Kranj,
izdano leta 2005. gnn-201058
Skadrič Renata, Ferkova 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole – konfekcijski tehnik v
Mariboru, izdano leta 2000. m-1360
Skerbinek Primož, Ul. Lackovega odreda
7, Limbuš, spričevalo I. letnika Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1996.
m-1315
Smode Franc, Polička vas 55 a, Jarenina,
spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih v
Mariboru, izdano leta 1982. m-1354
Sokolič Milena, Borštnikova 23, Maribor,
indeks, št. 81602450, izdala EPF v Mariboru.
m-1329
Sprečo Enida, Preradovičeva 29,
Maribor, spričevalo 1.in 2. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta
2002,2003. m-1328
Strehar Ajda Mirta, Viška cesta 49c,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gnm-201584
Svenšek Alan, Na gorci 76, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v
Mariboru – smer natakar, izdano leta 1998.
m-1302
Ševič Marko, Cankarjeva ulica 48,
Nova Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje
agroživilske šole v Mariboru, izdano leta
1990. gno-201207
Šiblja Martina, Florjanska ul. 37/c,
Sevnica, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za pošto in telekomunikacije – PTT tehnik,
izdano leta 1995. gnn-201408
Šironjić Darko, Rašiška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1992 in 1993.
gnp-201006
Škerget Miha, Maistrova 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
– smer medijski tehnik v Mariboru, izdano
leta 2005. m-1319
Šketa Simon, Ulica talcev 1, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, izdano leta 1993.
gnw-201028
Šonc Rok, Tomaj 13, Dutovlje, spričevalo
1. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
1997. gns-201128
Šraj Nina, Cankarjeva 19, Maribor,
indeks, št. 29014424, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1311
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Šrimf Ksenja, Trlično 3/b, Rogatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje prometne
šole Celje. gnm-201434
Štoviček Klemenc Jan, Breg 10,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 2002 in 2003. gni-201438
Švajger Janjin, Trstenjakova 9, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ T. Žnidarič Ptuj.
gnd-201168
Tevzero Anika, Cankarjeva 21, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole. gnh-201164
Todorić Gorana, Zechnerjeva ulica 30,
Ptuj, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole
Ptuj, izdano leta 1992,1993. m-1334
Toplak Darja, Adamičeva cesta 1c,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomska šola Ptuj – poslovni tajnik,
izdano leta 2000. gnw-201424
Topol Karmen, Sp. stari grad 68, Krško,
indeks, Srednješolskega centra PTT v
Ljubljani leto izdaje 1995. gnc-201219
Topol Karmen, Sp. stari grad 68,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
– šolskega centra v Ljubljani, št. 1/1219,
izdano leta 1995, izdano na ime Simončič
Karmen. gnh-201218
Trajkovič Bojan, Dolenja vas 69, Selca,
spričevalo 3. letnika Srednje in strojne
šole Kranj – smer tehniška gimnazija.
gnf-201391
Trajkovič Bojan, Dolenja vas 69, Selca,
spričevalo 4. letnika Srednje in strojne
šole Kranj – smer tehniška gimnazija.
gne-201392
Trajkovič Bojan, Dolenja vas 69, Selca,
maturitetno spričevalo Srednje in strojne
šole Kranj – smer tehniška gimnazija.
gnd-201393
Unić Damir, Slomškova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2001.
gnx-201248
Uršič Rok, Ločnikarjeva ulica 4a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2005. gnz-201600
Vačovnik Maša, Goriška 42, Velenje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 1996. gnf-201166
Vanček Dorjan, Vzhodna ulica 5, Maribor,
spričevalo 4. letnika in potrdilo o maturi
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdr.
v Ljubljani, izdano leta 2002. 4
Vastl Jure, Mariborska 16, Radlje ob
Dravi, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta
2001,2004. m-1326
Vidic Luka, Vaška pot 4a, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2005. gnh-201264
Vidmar Maja, Pipanova 21, Šenčur,
spričevalo o končani OŠ Šenčur.
gni-201188
Vindiš Andreja, Agrokombinatska cesta
6/d, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnq-201580
Vodenik Jan, Cesta komandanta
Staneta 5, Litija, indeks, št. 09992857,
izdala Fakulteta za promet in pomorstvo.
gnf-201620
Vodovnik Silvo, Polzela 139 b, Polzela,
indeks, št. 93504088, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-1332
Zagoranski Monika, Šercerjeve brigade
5, Maribor, spričevalo o končani OŠ Martin
Konšak v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1359
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Zupan Vinko, Buče 16a, Buče, spričevalo
Podčetrtek, izdano leta 1979. gng-201165
Žabjek Vanja, Linhartova cesta 40,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika EURO šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gns-201178
Žajdela Alenka, Usnjarska 5, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole v
Mariboru, izdana leta 1989. m-1335
Živkovič Anja, Majcigerjeva 25, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-1342
Žmauc Simona, Hotinjska cesta 27,
Orehova vas, diplomo VI. stopnje EPF
Maribor, izdana leta 1991. m-1349
Žmauc Simona, Hotinjska cesta 27,
Orehova vas, diplomo Srednje ekonomske
šole v Mariboru št. I/657, izdana leta 1987.
m-1348
Žnidarko Robi, Ulica Šercerjeve brigade
3, Poljčane, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole – aranžerski tehnik, izdano
leta 2004 v Mariboru. m-1292

Ostali preklici
Anđelkovič Vesna, Kamnje 7a, Bled,
delovno knjižico. gnh-201189
Bajec Staša, Cesta v Dvor 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030010, izdala
Pravna fakulteta. gnl-201514
Bencak Mitja, Šalamenci 36, Puconci,
vozno karto, št. 747, izdal Avtobusni promet
Murska Sobota. gne-201167
Berlot Jaka, Miklošičeva ulica 9,
Domžale, delovno knjižico. gng-201469
Bičič Stanislav, Bratov Hvalič 48, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnc-201169
Bizjak Karin, Stjenkova1, Šempeter pri
Gorici, delovno knjižico. gnb-201170
Borišek Robert, Mamolj 7, Polšnik, ADR
certiﬁkat št. 017947. gni-201013
Cah Maja, Vlahovičeva 17, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
19421439, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-201073
CERTUS MARIBOR D.D., Linhartova
ulica 22, Maribor, licenco EU za avtobus
z reg. št. MB M1 – 12C, izdana pri GZ
Slovenije, dne 28. 5. 2004. gnl-201185
Čeh Damjan, Čevljarska ulica 8, Turnišče,
delovno knjižico, zap.št. 28/99, ser. št. A
0421246, izdala UE Lendava. gnx-201023
Čuješ Katja, Rapočeva ulica 18, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61200364, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1309
Čujež Anica, Bezena 46, Ruše, potrdilo
o statusu žrtve vojnega nasilja št. A 010211
z dne 9. 10. 1997. m-1340
Dermitz Tina, Cesta Radomeljske čete
28b, Radomlje, vozno karto, št. 560030.
gnn-201187
Djukič Aleksander, Cesta v Gorice 107,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ
Ljubljana. gnx-201323
Dolhar Jure, Uraničeva ulica 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23030450, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnx-201127
Domajnko Petra, Pod lipami 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 37000634,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnj-201037
Dovč Matic, Groharjeva ulica 20, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 26105845, izdala
FGG v Ljubljani. gng-201244
Drešković
Dušanka,
Gradišče13b,
Vrhnika, delovno knjižico. gns-201328
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Džaﬁć Dino, Osenjakova 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22059790, izdala
fakulteta za šport v Ljubljani. gnt-201577
Furman Tanja, Prepuž 5, Zgornja Ložnica,
študentsko izkaznico, št. 93561904, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-1327
Gaser Mojca, Trnje 24, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 27004294,
izdala Matematiko in ﬁziko v Ljubljani.
gng-201390
Gložančev Lenka, Poljedelska ulica
1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 18030267, izdala FF v Ljubljani.
gnk-201036
Gotovac Gorazd, Jesihov štradon
61, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
28030182, izdala Fakulteta za matematiko
in ﬁziko v Ljubljani. gnd-201043
Grabeljšek Mira, Sojerjeva 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202101, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-201576
Grgić Nina, Cizljeva 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81636771, izdala
EPF v Mariboru. m-1312
Grmek Matjaž, Vinterca 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19419034,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-201233
Herman
Uroš,
Topniška
ulica
33/c, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19402419, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-201027
Hozjan Marko, Na klancu 6, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19420807,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-201429
Ivanov Petre, Zelena jama 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-201561
Jeler Rok, Orehova cesta 60 b, Orehova
vas, študentsko izkaznico, št. 81614262,
izdala EPF v Mariboru. m-1331
Jenc Janja, Žerovnica 11, Grahovo,
študentsko izkaznico, št. 21018651, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-201574
Jeras Rok, Zg. Tuhinj 6, Laze v
Tuhinju, študentsko izkaznico, št. 0921,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnp-201581
Jugovec Vesna, Poštna ulica 7/b,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 41030156,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-201565
Jusić Fadil, Iška cesta 16c, Ig, delovno
knjižico. gnk-201436
Kendić Urška, Ulica Prekomorskih brigad
6, Postojna, delovno knjižico. gnw-201628
Ketiš Vojko, Raški dol 1, Maribor, izkaz
Osnovne šole Prežihov Voranc, izdan leta
1965. m-1295
Konte Ksenija, Trdinova 5/b, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21040431,
izdala FDV v Ljubljani. gni-201213
Koren Mitja, Leskovec 26, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 93562705, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1345
Kostelec Matija, Zaloška cesta 60,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-201208
Kukai Sherif, Kosovelova ulica 1b,
Sežana, delovno knjižico. gnl-201060
Kukai Vahid, Kosovelova ulica 1b,
Sežana, delovno knjižico. gnk-201061
Kukovičič Gregor, Mrčna sela 26,
Koprivnica, delovno knjižico. gnw-201224
Lemut Tadeja, Pod vrbami 34, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31230117,
izdala fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnc-201019

Leskovar Matej, Ferkova 6, Maribor,
delovno knjižico. m-1336
Ljumani Bernard, Trg bratstva 8, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gng-201065
Lukančič Matjaž, Račica 13, Šmartno pri
Litiji, delovno knjižico. gnr-201229
Lužar Polona, Pod kostanji 20, Celje,
študentsko izkaznico, št. 31240152, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnb-201549
Maher Aljaž, Jareninski dol 24 a, Jarenina,
študentsko izkaznico, št. 61180743, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1344
Mahmutovič
Haris,
Ulica
bratov
Vošnjakov 3, Celje, delovno knjižico, št.
615333, zap.št. 549/05 z dne 5. 8. 2005.
gng-201215
Maksimović Slaviša, Čolnarska 12,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19393347,
izdala Ekonomska fakulteta. gnz-201475
Marn Suzana, Grajska pot 12, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola v Ljubljani. gnq-201230
Matulić Jure, Zofke Kvedorve ulica 26,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-201603
Medved Milan, Pod stenico 1, Vitanje,
delovno knjižico, št. 6721, izdala UE
Slovenske Konjice. gnr-201179
Mencej Miran, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-201216
Mesarič Ivan, Lipovci 100/a, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 21030413, izdala
FDV v Ljubljani. gnj-201012
Miljkovič Danijel, Jareninski dol 27,
Jarenina, avtobusno vozovnico št. 5914 za
relacijo Jarenina – Maribor, izdal Certus.
m-1305
Močnik Maša, Preserje 41/a, Preserje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gny-201097
Mujanović Ibrahim, Ručetna vas 12,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. 0436335.
gnz-201021
Nendl Živa, Gorica pri Šmartnem
4/d, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 20030351, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnj-201437
Novak Marko, Polanškova 46, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64040421, izdalka
Fakulteta za elektrotehniko. gnv-201504
Pejić Bojana, Vogelna 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 0432866, izdala
Fakulteta za upravo. gno-201011
Perčić Iva, Preglov trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 08002305, izdala
fakultet za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnb-201070
Piletič Matej, dol. mokro polje 7,
Šentjernej, delovno knjižico. gnv-201175
Pirc Petra, Dol. Vrhpolje41a, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 01004429, izdala
Pedagoška fakulteta. gnj-201191
Pivk Andreja, Rovtarska cesta 18,
Logatec, študentsko izkaznico, št. 4031265,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gno-201382
Prajnc Liza, Nova cesta 18, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 18041053, izdala
FF v Ljubljani. gnw-201049
Punčuh Mitja, Ranče 9 a, Fram,
avtobusno vozovnico št. 1015, za relacijo
Fram – Maribor, izdal Certus. m-1304
Resnik Branko s.p., Grič 11, Sevnica,
izvod licence skupnosti, št. 003640 za
tovorno vozilo M.A.N. 32.281 z reg. št. KK 69
– 94D, izdan pri OZ Slovenije. gnp-201181
Rozman Matjaž, Dolenji Globodol
12, Mirna Peč, študentsko izkaznico, št.
64040464, izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnn-201262
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Sagernik Darja, Kotlje 145, Kotlje,
študentsko izkaznico, št. 61204148, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1353
Severdžan Amiti s.p., Rožna ulica 27,
Ljubljana, licence št. 1981, izdala OZS dne
28. 10. 2002, z veljavnostjo do 29. 10. 2007.
gnz-201071
Sijamhodžić Admir, Cesta v Kostanj 25,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednje
zdravstvene šole Ljubljana. gny-201322
STG DRAVSKI SPLAVARJI ŠARMAN
s.p., Javnik 5, Ožbalt, izvod licence za
vozilo TAM 260T 26 BL, reg. št. SG 98-64K,
ser. št. 01012678, izdana 23. 4. 2003.
gnb-201445
Strelec Franc, Črtomirova 31, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-201330
Stupar Denis, Masarykova 26, Maribor,
delovno knjižico. m-1333
Suhadolc Irena, Hruševo 92, Dobrova,
dijaško izkaznico, izdala Aškerčeva
Gimnazija. gns-201353
Šabič Godec Luka, Zikova 10, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 22057600, izdala
Fakulteta za šport. gnt-201206
Škorja Primož, Levstikova 19, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnv-201125
Štern Jana, Huje 27, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 28183, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gno-201432
Tomšič Danijel, Pretnarjeva ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-201046
Uremović Danijel, Gabrje pri Dobovi 8,
Dobova, delovno knjižico. gnf-201441
Vratanar Tjaša, Lanišče 77, Škoﬂjica,
študentsko izkaznico, št. 20040425, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnb-201020
Zadravec Albina, Dijaška 7, Murska
Sobota, 16 delnic CATV Murska Sobota,
vpis pod št. 2413. gnr-201033
Zajc Petra, Jarše 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19425529, izdala
Ekonomska fakulteta. gnu-201559
Zorec Jaka, Chendujska 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26104589, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnn-201512
Zupan Vinko, Buče 16/a, Buče, delovno
knjižico. gnq-201180
Zupančić Lidija, Zidani most 28, Zidani
Most, delovno knižico, št. 13475, ser. št.
440232. gno-201057
Žitek Stanko, Rakičan, Panonska
ulica 78, Murska Sobota, študentsko
izkaznico, št. 64030461, izdala Fakulteta
za elektrotehniko. gnu-201205
Žižek David, Cesta na Laze 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980048, izdala
Medicinska fakulteta. gnu-201155

Št.

87 / 30. 9. 2005 /

Stran

7227

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

7105
7105
7105
7106
7106
7106
7106
7127
7148
7164
7164
7164
7165
7166
7166
7170
7174
7177
7177
7178
7178
7190
7191
7198
7204
7204
7205
7205
7205
7209
7209
7210
7210
7214
7214
7214
7215
7215
7215
7216
7216
7216
7216
7218
7218
7218
7218
7219
7221
7223
7223
7226

Stran

7228 /

Št.

87 / 30. 9. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

NA ZALOGI

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI SKD
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi
na slovenskih tleh statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in
drugih oblikah obdelovanja podatkov. Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji,
pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih dejavnosti ni vpisa v sodni register,
brez tega vpisa pa gospodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.

Z ALOŽBA

Vstop v poslovni življenje pravni oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V
posebni publikaciji, ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdaja skupaj s
Statističnim uradom Republike Slovenije, niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski
podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski prispevki strokovnjakov, ki olajšano spoznavanje
tega področja. Pojasnila k SKD so natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše
brskanje po knjigi.

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

 STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI SKD
– 10582 vezana izdaja
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