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

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

Št. 34402-002/2005-54

Ob-28278/05

1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Čolnikov trg
5, 2234 Benedikt, tel. 02/703-60-80,
faks 02/703-60-81, elektronski naslov:
obcina@benedikt.si.

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 402-8/2005-1496

Ob-28464/05

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005, je bil objavljen predhodni razpis »dobava posipnih materialov za potrebe zimske
službe«, Ob-24100/05.
Pod točko II.5) »Drugi podatki: oddaja po
sklopih«, se spremeni naziv 4. in 5. sklopa,
in sicer tako, da pravilno glasita:

21. 10. 2005

3. Datum izbire: 5. 9. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev križišča na glavni
cesti G1-3/315 od km 6+990 do km 7+185
in cestnega priključka do industrijske
cone v kraju Benedikt.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 39,758.584,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 6,808.096,88 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 56,634.565 SIT, najnižja
39,758.584,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-21967/05.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 10. 2005.
Občina Benedikt

4. sklop: sol za posip – natrijev klorid
NaCl – kamena sol 0-1 mm, vlaga 1%,
5. sklop: raztopina kalcijevega klorida
CaCl2.
DARS, d.d.
Ob-28125/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Matjaž
Štinek, univ. dipl. ekon., Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava koronarografa.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava rentgenskega aparata in dodatne
opreme za invazivno srčno diagnostiko
ter interventno kardiologijo (en komplet)
z gradbeno ureditvijo prostora, kjer bo
nameščen aparat.
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II.5) Drugi podatki: javni razpis bo objavljen predvidoma ob koncu oktobra ali v
začetku novembra 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11/05.
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: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Celje

Storitve
Ob-27920/05
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: Neža
Planinšič, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-86-00, faks +386/1/47886-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/P 15.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet javnega razpisa so storitve svetovanja, upravljanja, nadzora in nameščanja za potrebe državnega podatkovnega
omrežja (podaljšanje).
Vrednost: 210,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. 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: 11. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Ob-28280/05
Preklic
V celoti preklicujemo javni razpis stomatološka enota s tremi nasadnimi inštrumenti
– 4 x, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 89 z dne 7. 10. 2005, Ob-26795/05.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Popravek
V javnem razpisu za nakup PC računalniške opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005, št. 37/05,
Ob-27652/05, str. 7486, se popravita naslednji točki:
II.1.9) Sklop št. 1 in II.2.1) Celotna količina in obseg:
Speciﬁkacija 1 (strežniki)
1.2. Strežniki večje kapacitete – 5 kosov,
1.3. Programska oprema za strežnike
v speciﬁkaciji 1.1. in 1.2. – 1 komplet.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-27921/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pogonsko gorivo za leto
2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogonsko gorivo za leto 2006.
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:
11.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1,500.000 l neosvinčen motorni bencin,
– 1,800.000 l plinsko olje D-2.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla (predloži izbrani ponudnik) v višini
1,000.000 SIT (maksimalna vrednost).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od prejema računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
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– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
zagotavljal časovni pregled opravljenega
prometa v elektronski obliki po posamezni
plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-7008/05, z dne 11. 3.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 80% povprečna cena (neosvinčen
motorni bencin 95 okt., plinsko olje D-2 in
cena zagotavljanja podatkov v elektronski
obliki),
2. 20% cestna oddaljenost bencinskega
servisa od sedeža poštne poslovalnice.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 79/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR 906720000040025 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: 5. 12. 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 18. 2. 2006.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbral najugodnejšega ponudnika za vsako
poštno enoto posebej.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 87
Ob-27935/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja gostinska in turistična šola Izola,
kontaktna oseba: Nataša Cah, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-21-721, faks 05/66-21-725, elektronska pošta: natasa.cah@guest.arnes.si, internetni naslov: www.s-sgtsi.kp.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: n-140/2005-p.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Prekomorskih brigad
7, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sveže meso.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: perutnina.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: suhomesnati izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: pekovski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sveža zelenjava in
sadje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava in
sadje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št. 9
2) Kratek opis: zmrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: ribe – sveže in zmrznjene.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: jedilno olje.
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: količine
in obseg v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica v višini 3% ponudbene vrednosti za ﬁnančno zavarovanje resnosti ponudbe,
– menica v višini 10% pogodbene vrednosti za ﬁnančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima 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 kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik je v zadnjih 3 letih pred objavo poljubnemu naročniku dobavil skupaj
tako količino blaga, kot jo ponuja v ponudbi
in je posel izpeljal brez napak;
– ponudnik ima na razpolago zmogljivosti, ki omogočajo izvedbo pogodbe;
– dobavni rok največ 2 dni; rok plačila
najmanj 30 dni od prejema računa; čas odprave reklamacij največ 5 dni; ﬁksnost cen
6 mesecev od sklenitve pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;

– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča o dejastvih, ki dokazujejo, da ponudnik ni v postopku ukinjanja;
– potrdilo davčnega in carinskega organa o poravnanih obveznostih;
– ustrezen ﬁnančni izkaz o prihodkih iz
poslovanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vozni park za prevoz živil, ki omogoča
dostavo na naročnikove lokacije;
– stalna zaloga blaga ponujenih izdelkov
v višini 10% ocenjene razpisne količine;
– izpolnjene zakonske zahteve o zdravstveni ustreznosti živil ter izdelkov in snovi,
ki prihajajo v stik z živili.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu
naročnika, vsak delovnik od 9. do 11. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 27. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 14.30.
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: 12. 10. 2005.
Srednja gostinska
in turistična šola Izola
Št. 87
Ob-27936/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja gostinska in turistična šola Izola,
kontaktna oseba: Nataša Cah, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/66-21-721, faks 05/66-21-725, elektronska pošta: natasa.cah@guest.arnes.si, internetni naslov: www.s-sgtsi.kp.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: n-140/2005-o.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava kurilnega olja.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Prekomorskih brigad
7, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 110000
litrov letne količine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica v višini 3% ponudbene vrednosti za resnost ponudbe,
– menica v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima 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 kaznivega djeanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik ima na razpolago zmogljivosti, ki omogočajo izvedbo pogodbe;
– dobavni rok največ 2 dni; rok plačila
najmanj 30 dni; čas odprave reklamacij največ 5 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– vozni park za prevoz, ki omogoča dostavo na naročnikove lokacije;
– stalna zaloga ponujenega blaga v višini
10% ocenjene razpisane količine.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu
naročnika, vsak delovnik od 9. do 11. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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 27. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 14. uri.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Srednja gostinska
in turistična šola Izola
Ob-27937/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.
petrovic@zavod-dornava.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: 428/2005-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna nabava kurilnega olja –
ekstra lahko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava 128, 2252
Dornava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 370.000
litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in izjava
banke, da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena 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 dejana v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejana ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali druge identične dokumente.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 428/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.:
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 11. uri; Dornava 128, 2252 Dornava.
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: 12. 10. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-27941/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: branka.esih@arnes.si, internetni
naslov: www.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: usmerjevalniki 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
hrbtenični usmerjevalnik, tri Ethernet stikala, dva modula za usmerjevalnik Cisco
6506 ter vzdrževanje ponujene opreme za
nedoločen čas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Arnes, Jamova 39, 1000
Ljubljana.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.41.31.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1x Hrbtenični usmerjevalnik,
– tri Ethernet stikala,
– dva modula za usmerjevalnik Cisco
6506,
– vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 260.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni
rok plačila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja;
4. ni blokad žiro računa (v zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa);
5. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
6. poravnani davki, prispevki in druge obveznosti v skladu s predpisi. Ponudnik, ki
ima sedež v tujini, v Republiki Sloveniji nima
neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
7. zadovoljiva stopnja ﬁnančne varnosti; (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT);
8. ustrezne reference ponudnika na razpisanem področju;
9. vsaj ena referenca proizvajalca ponujene opreme o dobavi istovrstne opreme v podobnem okolju (hrbtenično omrežje večjega ISP-ja, nacionalno akademsko
omrežje);
10. minimalno število usposobljenih kadrov pri ponudniku:
a) vsaj en redno zaposleni s funkcionalno izobrazbo iz ponujene opreme;
b) vsaj 4 redno zaposlenih s funkcionalno izobrazbo iz IP omrežij;
c) vsaj 6 redno zaposlenih s funkcionalno
ali strokovno izobrazbo iz telekomunikacij;
Redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet vzdrževanja po tem razpisu.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj VI. stopnja izobrazbe.
11. veljavna pogodba s proizvajalcem ali
dobaviteljem, v skladu z zahtevami v javnem
razpisu;
Kolikor ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti
tudi dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem.
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12. dobavni rok za ponujeno opremo ne
sme biti daljši od 35 dni od dneva podpisa
pogodbe;
13. ponudnik mora za vso razpisano
opremo zagotoviti 1-letni garancijski rok in
vzdrževanje opreme za nedoločen čas;
14. plačilni rok najmanj 30 dni;
Vzdrževanje se plačuje mesečno po izteku obračunskega obdobja;
15. ponudnik mora priložiti izjavo, da bo
imel na zalogi, oziroma z ustrezno pogodbo
za dostop do centralnega skladišča izkazati zagotovljene potrebne količine rezervnih
delov za opravljanje garancijskih obveznosti
ter vzdrževanja ponujene opreme, glede na
statistike in normative proizvajalca;
16. skladnost opreme;
17. veljaven ponudnikov cenik, iz katerega mora biti podrobno razvidna cena
vseh možnih posameznih sestavnih delov
opreme, pri čemer se morajo cene brez popustov v predračunu ujemati s cenami v
ceniku;
18. skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazila potrebna po prvem odstavku
42. člena ZJN-1;
– dokazilo o zanesljivosti poslovanja;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– veljavna pogodba s proizvajalcem oziroma dobaviteljem;
– ustrezna izjava oziroma pogodba ponudnika o zagotavljanju potrebne količine
rezervnih delov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1/P, ki odraža zadnje
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ponudbe;
– potrdilo davčne uprave, da so poravnani davki, prispevki in druge obveznosti v
skladu s predpisi. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, v Republiki Sloveniji nima neporavnanih tistih dajatev, katere bi moral poravnati
v Republiki Sloveniji;
– zadovoljiva stopnja ﬁnančne varnosti (doseganje letne realizacije v višini
100,000.000 SIT), razvidna iz obrazca prijava in bilance stanja in uspeha na dan
31. 12. 2004;
– ponudnik mora s potrjeno referenco
ali kopijo pogodbe izkazati, da je v preteklih
dveh letih opravil vsaj en podoben posel za
dobavo in vsaj en podoben posel za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme. Referenco mora potrditi njegova stranka, kolikor
ni priložena kopija pogodbe. Upoštevane
bodo reference za dobavo in vzdrževanje,
kakor tudi ločene reference o dobavi in reference o vzdrževanju, pa tudi reference
dobav ali vzdrževanja in podpore v teku. Iz
referenc mora biti razviden obseg poslov.
Reference se morajo nanašati na leto 2003,
2004 ali 2005);
– ponudnik mora predložiti najmanj eno
potrjeno referenco proizvajalca ponujene
opreme o dobavi istovrstne opreme v podobnem okolju;
– izpolnjen obrazec Predračun, iz katerega je razviden dobavni rok za ponujeno
opremo, garancijski rok za opremo in vzdrževanje za nedoločen čas ter plačilni rok;
– ustrezen cenik.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora kot dokazila o strokovni
izobrazbi in funkcionalnih znanjih predložiti
certiﬁkate in potrdila o opravljenem šolanju.
Kadri so razvidni tudi iz obrazca A-11 (Kapacitete), ki je del ponudbene dokumentacije;
– izjava o skladnosti Declaration of EC
Conformity (oziroma izjavo ponudnika, da
bo ustrezne dokumente pridobil do dobave
opreme);
– izjava o zagotovitvi tehničnega preizkusa skladnosti opreme s speciﬁkacijami.
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,
– ocena kvalitete sestave opreme,
– reference in kvaliﬁciranost ponudnika
na področju dobave in vzdrževanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TR 01100-6030345406.
Brezplačno je ponudbena dokumentacija
na voljo na naslovu www.arnes.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2005, do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 10. uri; Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbena dokumentacija je objavljena na www.arnes.si,
lahko pa se dvigne tudi v tajništvu Arnesa na
Jamovi 39, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Arnes
Ob-27993/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: slobodan.
milojevic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050, elektronska pošta: Majda.
Krampelj@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-030, faks
01/23-44-050, elektronska pošta: Majda.
Krampelj@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
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Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks 01/24186-60, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 700-05/05-JN07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
za objekt: nadomestna gradnja prostorov
Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za družbene
vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava in montaža
pohištvene opreme v skladu z razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: takoj po podpisu pogodbe in/ali
konec 5. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji opreme. Izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstavljene začasne situacije se bodo plačevale
v 60 dneh od dneva uradnega prejema računa potrjenega s strani svetovalnega inženiringa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji,
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji obrazec
BON 2, mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v zvezi z poravnanimi zapadlimi
obveznostmi, izvleček iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izvida za leto 2004 ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank
pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Ponudnik dokaže ekonomsko ﬁnančno sposobnost pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju zadnjih treh
let: oprema vsaj dveh javnih objektov v vred-
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nosti nad 100 mio SIT (brez DDV), ali oprema vsaj štirih javnih objektov v vrednosti
50 do 100 mio SIT (brez DDV), ali oprema
vsaj enega javnega objekta v vrednosti nad
100 mio SIT (brez DDV) in dveh javnih objektov v vrednosti 50 do 100 mio SIT (brez
DDV). Obrazcu morajo biti priložena dokazila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja;
– seznam zaposlenih strokovnjakov, ki
bodo odgovorni za izvedbo razpisanih del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR LIZ-Inženiring 19100-0010023743 Deželna banka Slovenije, d.d.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2005 do 10.
ure; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
(vložišče), Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skranjega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, soba 77/78, I. nadstropje, Ljubljana.
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: 14. 11. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-27994/05
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: Janez Marinko, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/300-99-20, faks 01/300-9933, 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. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33,
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: Laura Komparič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33,
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 – soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/30099-01, internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 439/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: elektronske tablice sistema ABC
(2,45 GHz) – 120.000 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Avtocestna baza naročnika
v RS – Baza Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3014.44.0.0-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: elektronska tablica za sistem cestninjenja ABC
(2,45 GHz) – 120.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 55,800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9.
2005, Ob-23110/05.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2005/S
166-165316 z dne 30. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 439/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 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: 24. 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: 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: 25. 11. 2005
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 176
Ob-28106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47687-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 4-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije v
letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržaška cesta 25, 1000
Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 40.10.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena količina dobavljene energije v
letu 2006:
– VT: 1.329.618,00 kWh,
– MT: 851.522,00 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 15. 5. 2006;
– izjava banke, da bo ob podpisu pogodbe izvajalcu izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila za dobavljeno energijo je 45 dni od dneva
izstavitve računa za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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 v celoti izpolnjevati pogoje iz 42. in 42.a člena ZJN-1;
2. ponudnik sprejema pogoje v razpisni
dokumentaciji za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
2. ponudnik ima ustrezno licenco za
opravljanje energetske dejavnosti potrebno
za dobavo električne energije upravičenim
odjemalcem električne energije;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji ter ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
4. ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora dostaviti obrazec
BON-1/P;
2. dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranih računov;
3. v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb,
ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega
naročila;
4. izjavo, da ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti pogodbo
v količinah in rokih, ki jih predpisuje razpisna
dokumentacija.
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: JR 4-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceni je že zajet
DDV. Plačilo se izvede na račun št. 011006030708671, s pripisom JR 4-2005.

Razpisno dokumentacijo lahko naročite
tudi po elektronski pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 12. uri; Tržaška cesta 25, 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: 14. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-28120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Stražar, vodja sektorja
vodovod, Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/729-54-40, faks 01/72954-50.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 05/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava delovnega stroja – bager nakladalnika za CRO Dob.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale, Savska 34
1230 Domžale.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost,
2. garancija,
3. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 05/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 11. 2005 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-28121/05
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.1.2) 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 065/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja sistema Dalet za produkcijo in arhiviranje vsebin RA programov
– strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Maribor, Koper.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
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.1.2) 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 065/2005.
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 065/2005.
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
065/2005.
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 065/2005.
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 7. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu št. 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 065/2005-E-ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 12. uri; RC RTV Maribor, Ilichova 33,
2000 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: 14. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 644/05
Ob-28127/05
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,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
2. nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52211-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup oksigenatorjev – ponudbe se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: odprti sistem za odrasle,
2. sklop: odprti sistem za otroke do
10 kg,
3. sklop: odprti sistem za otroke od 10
do 20 kg,
4. sklop: odprti sistem za otroke od 20
do 50 kg.
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:
33.18.61.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01: odprti sistem za odrasle
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za odrasle.
3) Obseg ali količina: 740 kosov.
Sklop št. 02: odprti sistem za otroke do
10 kg
1.10) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
do 10 kg.
3) Obseg ali količina: 30 kosov.
Sklop št. 03: odprti sistem za otroke od
10 do 20 kg
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
od 10 do 20 kg.
3) Obseg ali količina: 35 kosov.
Sklop št. 04: odprti sistem za otroke od
20 do 50 kg
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
od 20 do 50 kg.
3) Obseg ali količina: 15 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
oksigenatorjev:
1. sklop: odprti sistem za odrasle,
2. sklop: odprti sistem za otroke do 10
kg,
3. sklop: odprti sistem za otroke od 10
do 20 kg,

4. sklop: odprti sistem za otroke od 20
do 50 kg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski in v skladu s 3. točko
Obrazca 02 razpisne dokumentacije.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar številka 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-28275/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče kuhinje Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več
podsklopov (podskupin). Ponudnik bo lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil
vse artikle iz posameznega podsklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg in količina: 19,500.000 SIT
brez DDV.
Sklop 2
2) Kratek opis: sveže meso in izdelki iz
svežega mesa.
3) Obseg in količina: 18,000.000 SIT
brez DDV.
Sklop 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg in količina: 1,500.000 SIT brez
DDV.
Sklop 4
2) Kratek opis: mesni in suhomesnati
izdelki.
3) Obseg in količina: 9,300.000 SIT brez
DDV.
Sklop 5
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg in količina: 3,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 6
2) Kratek opis: olja in maščobni proizvodi.
3) Obseg in količina: 2,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 7
2) Kratek opis: moke, testenine in zdrobi.
3) Obseg in količina: 2,800.000 SIT brez
DDV.
Sklop 8
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg in količina: 6,900.000 SIT brez
DDV.
Sklop 9
2) Kratek opis: slaščičarski proizvodi.
3) Obseg in količina: 5,700.000 SIT brez
DDV.
Sklop 10
2) Kratek opis: sadje sveže.
3) Obseg in količina: 14,000.000 SIT
brez DDV.
Sklop 11
2) Kratek opis: zelenjava sveže in naravno kisana.
3) Obseg in količina: 4,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 12

2) Kratek opis: konzervirana zelenjava
in sadje.
3) Obseg in količina: 2,500.000 SIT brez
DDV.
Sklop 13
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
3) Obseg in količina: 3,200.000 SIT brez
DDV.
Sklop 14
2) Kratek opis: brezalkoholna pijača in
mineralna voda.
3) Obseg in količina: 8,000.000 SIT brez
DDV.
Sklop 15
2) Kratek opis: ostalo splošno prehrambeno blago.
3) Obseg in količina: 15,500.000 SIT
brez DDV.
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: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 115,900.000
SIT brez DDV.
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: nudenje
60-dnevnega plačilnega roka.
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: na javni razpis po odprtem
postopku se za sukcesivno dobavo lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni
podjetniki in kmetje), ki mora svoji ponudbi
predložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločba o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
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odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/
e (potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora s sistemom HACCP – ponudnik izpolni
Prilogo;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo
naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe);
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa, na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni
živil in kontrole kakovosti – pisna izjava;
5. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek nakazati na TRR 011006030277215, s pripisom na razpisno dokumentacijo – živila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 10.
ure; na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice.
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 5. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-28276/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
materiala za čiščenje, papirne konfekcije
in PVC materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več
podsklopov (podskupin). Ponudnik so lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil
vse artikle iz posameznega podsklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: material za čiščenje.
3) Obseg in količina: 4,200.000 SIT brez
DDV.
Sklop 2
2) Kratek opis: papirna konfekcija.
3) Obseg in količina: 1,300.000 SIT brez
DDV.
Sklop 3
2) Kratek opis: PVC material.
3) Obseg in količina: 4,000.000 SIT brez
DDV.
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: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 9,500.000
SIT brez DDV.
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: nudenje
60-dnevnega plačilnega roka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem
postopku se za sukcesivno dobavo lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni
podjetniki), ki mora svoji ponudbi predložiti
kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik priloži dokazilo pristojnega
organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj
za opravljanje določene dejavnosti, če je
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje upravne enote ali obrtno
dovoljenje);
4. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/
e (potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
9. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa, na katerega se prijavlja – pisna izjava;

3. da zagotavlja dobavo v 48-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo –
ostali material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005 do
10. ure; na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-28277/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-310, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo pisarniškega materiala, obrazcev in
tiskovin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več
podsklopov (podskupin). Ponudnik so lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil
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vse artikle iz posameznega podsklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg in količina: 4,500.000 SIT brez
DDV.
Sklop 2
2) Kratek opis: obrazci.
3) Obseg in količina: 450.000 SIT brez
DDV.
Sklop 3
2) Kratek opis: tiskovine.
3) Obseg in količina: 3,000.000 SIT brez
DDV.
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: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 8,000.000
SIT brez DDV.
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: nudenje
60-dnevnega plačilnega roka.
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: na javni razpis po odprtem
postopku se za sukcesivno dobavo lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni
podjetniki), ki mora svoji ponudbi predložiti
kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;

7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/
e (potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj ponudnik priloži na začetku svoje
ponudbe;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa, na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 48-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek nakazati na TRR 011006030277215, s pripisom na razpisno dokumentacijo – pisarniški material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 12. 2005 do
10. ure; na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
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Št. 647/05
Ob-28282/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52211-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mleka in mlečnih izdelkov – 22
sklopov - ponudbe se lahko oddajo za 1
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na lokacije naročnika
navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.51.10.00-3, dodatni predmet:
15.50.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 15.51.10.00-3, dodatni predmet:
15.50.00.00-3.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki
– 22 sklopov.
3) Obseg ali količina: vrsta, opis in okvirne letne količine izdelkov po posameznih
sklopih so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
mleka in mlečnih izdelkov – 22 sklopov – ponudbe se lahko oddajo: za 1 sklop, več sklopov ali vse sklope; vrsta, opis in okvirne letne količine izdelkov po posameznih sklopih
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
60 dni od dneva dobave 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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
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statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005, Ob-3860/05.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25229/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar številka 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 656/05
Ob-28284/05
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: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-1125, 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. 01/52211-25, faks 01/522-12-54.
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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 rentgenskih ﬁlmov in kemikalij:
1. sklop – skupina A,
2. sklop – skupina B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.31.10.00-1, dodatni predmeti:
24.64.12.30-0, 24.64.12.40-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.31.10.00-1, dodatni predmeti:
24.64.12.30-0, 24.64.12.40-3.
2) Kratek opis: nakup rentgenskih ﬁlmov
in kemikalij; 1. sklop – skupina A.
3) Obseg ali količina:
Format

13 x 18
18 x 24
18 x 43
24 x 30
30 x 40
35 x 35
35 x 43
24 x 30
30 x 30 triplex
35 x 43
20 x 25
18 x 24
35 x 43
20,3 x 25,4
Razvijalec
Fiksir

Kom/L

800 kom
43.500 kom
24.800 kom
104.200 kom
16.800 kom
4.200 kom
74.700 kom
900 kom
75 kom
68.750 kom
6000 kom
2000 kom
16.000 kom
500 kom
18.000 l
16.200 l

Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.31.10.00-1.
2) Kratek opis: nakup rentgenskih ﬁlmov
in kemikalij; 2. sklop – skupina B.
3) Obseg ali količina:
Format

18 x 24 DL
24 x 30 DL
30 x 40 DL
35 x 35 DL
35 x 43 DL
35 x 35
35 x 43

Kos

1.500
4.500
2.500
2.000
6.500
3.800
7.200

Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
rentgenskih ﬁlmov in kemikalij:
1. sklop – skupina A,
2. sklop – skupina B.
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. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1, prva klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-28286/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/ 475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
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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: 062/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za pripravo kemikalij za
procese razvijanja ﬁlmov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.21.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oprema
za pripravo kemikalij za procese razvijanja
ﬁlmov – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv v višini
400.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 062/2005.
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 062/2005.
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 062/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
062/2005-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu št. 01/475-2186 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 00-51634-566 z oznako predmeta plačila (RTV
062/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 ob 9.
uri.
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 22. 2. 2006.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 10. uri; sejna soba službe za komercialne zadeve in javna naročila, RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., 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: 14. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 250/05
Ob-28307/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kranjski vrtci, javni zavod, MŠ: 5049849000,
DŠ: SI42191297, Cesta Staneta Žagarja 19,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-19-200,
faks 04/20-19-208, kontaktna oseba: Marjeta Podpečan, isti naslov, tel. 04/20-19-209,
e-mail: marjeta.intihar@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:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vse enote javnega zavoda
Kranjski vrtci.
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 in obseg: celotno naročilo prehrambenega blaga obsega
25 sklopov:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: siri – rezani,
3. sklop: sveže meso,
4. sklop: mesni izdelki,
5. sklop: ribe,
6. sklop: sveža perutnina in perutninski
izdelki,
7. sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava,
8. sklop: ostali zamrznjeni izdelki,
9. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
10. sklop: sladko pecivo,
11. sklop: keksi,
12. sklop: jajca,
13. sklop: jušne zakuhe in testenine,
14. sklop: sadje sveže,
15. sklop: zelenjava sveža,
16. sklop: suho sadje in oreščki,
17. sklop: sadni sirupi,
18. sklop: sadni sokovi,
19. sklop: konzervirana živila,
20. sklop: med,
21. sklop: čaji,
22. sklop: začimbe,
23. sklop: juhe in omake,
24. sklop: mast, margarina, olja,
25. sklop: osnovna živila in dodatki jedem.
Skupna vrednost javnega naročila je
160,975.600 SIT. Za vse sklope velja, da
sta obseg in količina navedeni v razpisni
dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik, pri katerem skupna ponudbena
vrednost (vrednost enega ali več sklopov)
presega znesek določen v tretjem odstavku
20. člena ZIPRS0405, mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo
banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti. Obseg
in višina garancij sta navedeni v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik mora garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti predložiti najkasneje v desetih dneh
po sklenitvi pogodbe, če pogodbeni znesek
presega znesek določen v tretjem odstavku
20. člena ZIPRS0405.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v skladu s 23. členom ZIPRS0405 in izjave
ponudnika o dolžini plačilnega roka, ki je
sestavni del ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 v dokumentu naročil naročnik: JR-1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena 9.600 SIT (8.000 SIT + 20% DDV
1.600 SIT).
Pogoji in način plačila: TRR, podračun
pri UJP Kranj, št.: 01252-6030636039, sklic
00 9600.
Dokumentacijo se lahko dvigne ob/po
predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorne osebe ponudnikov in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 8. uri; na naslovu 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: 14. 10. 2005.
Kranjski vrtci, javni zavod
Št. 110/2005
Ob-28314/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novem mestu, kon-
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taktna oseba: Janez Grden, Jerebova
ulica 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/338-11-00, faks 07/332-20-58, elektronska pošta: janez.grden@sodisce.si, internetni naslov: http://www.sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: Su 040801/2005-5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto,
– Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto,
– Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj,
– Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva
cesta 9, 8210 Trebnje.
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 na letni ravni je 10,000.000
SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005-5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005, najkasneje do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ob predložitvi pisnih pooblastil za sodelovanje v postopku javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2005
ob 10. uri; soba št. 116 na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije so razvidne iz razpisne dokumentacije ter pri kontaktni osebi Janezu Grdeun,
sekretarju sodišča; e-mail: janez.grden@sodisce.si, tel. 07/33-81-100.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Ob-28316/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Robič
Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/300-39-45, faks 01/300-39-37,
elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 13/2005 ZDL.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
prenovljenih prostorov v kleti ZD Ljubljana – Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ZD Ljubljana – Bežigrad,
Kržičeva 10, 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: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 1. 2006, konec 20. 1.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo naročnik izvršil v 30 dneh po zaključku
montaže, uspešni primopredaji in predaji
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– izpolnjena, paraﬁrana in podpisana pogodba, oziroma vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazila o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem, oziroma vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– izjava v skladu z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov,
oziroma vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– dokazilo oziroma seznam najpomembnejših podobnih dobav opreme v zadnjih treh
letih s potrdili o dobro opravljenem delu,
– podatki o vodstvenem osebju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95020-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 28. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri; Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana – II. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 38/05
Ob-28318/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Mikolšičeva
24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77361, 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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC PC-21-015/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Microsoft licence.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 30231200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. licence CAL za Microsoft Windows
2003 Server – 250,
2. licence za slovenski Microsoft Ofﬁce
2003 Professional – 250,
3. licence CAL za Microsoft Systems Management Server – 1200,
4. licence Microsoft Project 2003 – 30,
5. licence Microsoft Visio Standard
2003 – 33.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. 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 do 30 dni po prejemu računa v letošnjem koledarskem letu. Račun
se izstavi za izvedeno dobavo na podlagi s
strani naročnika podpisanega dokumenta o
prevzemu;
10. rok dobave najkasneje 5 dni.
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: pogoji iz razpisne dokumentacije.
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: PE IC
PC-21-015/05-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 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.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o vplačilu na poslovni račun 01100-6030274014 s pripisom
RD PC-21/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 12.30; sejna soba naročnika, soba št.
342/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-28319/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Katarina Hren, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-28, elektronska pošta: katarina.hren@zd-lj.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-14/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
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: strežniki,
2. sklop: osebni računalniki,
3. sklop: oprema za test hoje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 1. 2006, konec 10. 1.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo da ponudnik zagotavlja zahtevane plačilne pogoje,
– dokazilo da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da bo ponudnik zagotovil preizkus ponujene računalniške opreme,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja dobavo rezervnih delov,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja
zahtevani odzivni čas in čas za odpravo
okvare;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnem naslovu www.zd-lj.si v rubriki Informacije; Javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo pred
odpiranjem predložiti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 12. uri; Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, II. nadstropje,
sejna soba (št. 26).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-28324/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411, elektronska pošta:
suzana.dolar@sb-sg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: računalniški tomograf (CT aparat)
– 64-rezinski.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, oddelek za radiologijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniški tomograf (CT aparat) – 64-rezinski
– 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija:
– za resnost ponudbe v višini 12,000.000
SIT,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20,000.000 SIT,
– za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 25,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 24 enakih mesečnih obrokih, plačilo
1. obroka 30 dni po uspešno končani montaži in primopredaji opreme, vendar ne prej
kot 30. 3. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. Pod točko 2. mora ponudnik predložiti Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter četrti
odstavek, točke: 1., 2. in 3.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P;
za tuje ponudnike pa izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi
odstavek, točka 2.: a) in g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-16103/05 in popravek Ur. l. RS, št.
71-72 z dne 29. 7. 2005, Ob-21053/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. kvaliteta opreme.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.: 011006030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po
faksu (02/88-23-411) s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali tudi elektronsko (e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 13. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 317/05
Ob-28327/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Franc Salamon, kontaktna
oseba: Slavica Lenko, Kolonija 1. maja 21,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-300,

faks 03/56-31-960, elektronska pošta:
Slavi.lenko@netisi.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT, d.o.o. - podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, kontaktna oseba: Ludvik
Fain, univ. dipl. inž. arh., Cesta 20. julija 2c,
1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/56-64-083,
faks 03/56-69-083, elektronska pošta:
in.tact@siol.net.
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža dvigala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
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. 12. 2005 in/ali konec
15. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe,
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
z glavnim dobaviteljem 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 mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za oprav-
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ljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih treh mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca blokiran transakcijski
račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– obrazci BON-1 in BON-2, izdani s strani Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve, od katerih BON 2 ne sem biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 3 mesecih (ne starejše od 30 dni),
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo,
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

– mnenje oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 3 mesecih (ne starejše od 30 dni),
– izjavo, da so v zadnjih 3 mesecih poslovali uspešno in imajo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da
razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
– seznam sorodne dobave blaga skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67000-28/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 11. uri, Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Dom upokojencev Franc Salamon
Ob-28329/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru (Fakulteta za strojništvo,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Fakulteta za elektroniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo), Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
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Darja Čerič, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
Malečnik 18, SI-2229 Malečnik, Slovenija.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tujih serijskih publikacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj, Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.13.11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
tujih serijskih publikacij – 203 različnih naslovov serijskih publikacij.
– sklop 1: Fakulteta za strojništvo,
– sklop 2: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
– sklop 3: Fakulteta za elektroniko, računalništvo in informatiko,
– sklop 4: Fakulteta za gradbeništvo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe
v znesku 1 mio SIT v drugi fazi postopka.
Garancija bo morala trajati za čas veljavnosti ponudbe;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1 mio SIT. Garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral
izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilo se bo izvajalo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03, ZIPRS0405).
Plačilo se bo izvajalo v treh enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri čemer prvi
obrok zapade v tridesetih dneh po podpisu
pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava, da dovoljenje ni 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 – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
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pek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e));
– da nudi tri enake brezobrestne mesečne obroke, pri čemer prvi obrok zapade v
tridesetih dneh po podpisu pogodbe;
– da zagotavlja ﬁksne cene iz ponudbenega predračuna – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja zahtevane letne količine blaga za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa in ima ustrezne izkušnje o dobavi tovrstnega blaga – izjava
ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga DDP na
sedež posamezne fakultete in ustrezen servis – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja ažurno reševanje reklamacij preko Interneta, redno in
kompletno dobavo in obveščanje naročnika
o vseh novosti – izjava ponudnika;
– da ponudnik zagotavlja dostop do
člankov naročenih revij tudi v elektronski
obliki in
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo – 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV/UM/P-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2005.
Cena: brezplačno.
Za prejem dokumentacije je potrebno poslati po elektronski pošti ali telefaksu pisno
zaprosilo, z navedbo kontaktne osebe in
naslova organizacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005 do 14.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 11. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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Zahtevane listine pristojnih organov, s
katerimi ponudniki dokazujejo pogoje za
udeležbo v predmetnem postopku lahko tuji
ponudniki predložijo v jeziku, kjer imajo registriran sedež ﬁrme.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
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: 17. 10. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za elektroniko,
računalništvo in informatiko
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za gradbeništvo
po pooblastilu SIB d.o.o.
Št. 658/05
Ob-28332/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks ++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
kontaktna oseba: Služba za javna naročila,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++385/1/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, kontaktna oseba: tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup PE vrečk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.21.00-4.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a) za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) 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 podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica 1,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
imajo pravico do brezplačnega vpogleda v
razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je
naveden za njen prevzem vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Naročnik bo sklepal pogodbe za obdobje 1. leta z možnostjo 2x
podaljšanja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 222-03-05/1/2005
Ob-28338/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Braslovče, kontaktna oseba: Jože Matko,
Braslovče 43A, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 031/759-849, elektronska pošta:
gasilsko.drustvo.braslovce@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Braslovče, kontaktna
oseba: Milan Šoštarič, Braslovče 22, 3314
Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-84-00, faks
03/703-84-10, elektronska pošta: milan.sostaric@braslovce.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Braslovče, kontaktna
oseba: Milan Šoštarič, Braslovče 22, 3314
Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-84-00, faks
03/703-84-10, elektronska pošta: milan.sostaric@braslovce.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Braslovče, kontaktna oseba: Milan Šoštarič,
Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, tel.
03/703-84-00, faks 03/703-84-10, elektronska pošta: milan.sostaric@braslovce.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gasilsko vozilo GVC 16/25 (1+6) , 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Braslovče 43 A, 3314
Braslovče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gasilsko vozilo GVC 16/25, posadka (1+6), pogon 4x4.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila,
začetek 19. 10. 2005 in/ali konec 3. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v
vrednosti 5% od ponujene vrednosti.
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 - 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
v skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v
skladu z določbami ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami
ZJN-1-UPB1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR 01351 - 0100004434.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 13. uri, Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče - sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Braslovče
Ob-28339/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ek.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: marjana.predan@zzv-mb.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava avtomatiziranega aparata za
identiﬁkacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti
mikrobna zdravila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 10. 2005 in/ali konec
31. 12. 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentacij.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2005.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: do 31. 12. 2005 od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2005
ob 8 uri, Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija – kontaktna oseba Marjana
Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/45-00-253, javna naročila – kontaktna oseba Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.
letonja@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-28340/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje, kontaktna oseba: Komat Anton, Roška cesta
10, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-51123 ali 041/696-506, faks 01/893-16-01,
elektronska pošta: gzkocevje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: GVC-24/50 KOČ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gasilskega vozila – šasije za potrebe naročnika PGD Kočevje, s kompaktno dvojno kabino v skladu s tipizacijo
vozil GZS, nadgrajeno v gasilsko vozilo
GVC 24/50. Dolžina vozila ne sme presegati
8000 mm, širina največ 2500 mm in višina največ 3150 mm. Dovoljena skupna teža
podvozja sme znašati največ 18.000 kg. Naročnik oddaja javno naročilo le za podvozje
– šasija. Ocenjena vrednost je 13,5 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PGD Kočevje, Roška
10, Kočevje.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega vozila – šasije. Tehnični opis vozila je
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 10. 2005 in/ali konec
9. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe ni
zahtevana.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
skladno v skladu s pogodbenimi določili.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a
členu ZJN-1-UPB1. Ponujeno vozilo – šasija, mora zadostiti vsem zahtevam naročnika
in veljavnim standardom in predpisom, ki
veljajo v RS za gasilska vozila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– dokazilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ni izdana v zadnjih petih letih pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana odločba o prepovedi delovanja,
– potrdilo DURS, da ima poravnane svoje obveznosti z naslova davkov, prispevkov
in drugih dajatev v obdobju zadnjih 6 mesecev,
– da ponudnikovi vodstveni delavci, v
preteklih treh letih, niso bili obsojeni kaznivega dejanja povezanega s poslovanjem
ponudnika,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe potrdilo – gospodarske družbe, obrazci BON1, BON2 ali
BON3,
– za zasebne podjetnike zaključni račun
ali drugo bilanco za davčni organ.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je sposoben dobaviti vozilo, ki je
predmet razpisa,
– da ponujeno vozilo ustreza vsem predpisom in standardom v RS, ki veljajo za
gasilska vozila,
– da lahko zadosti zahtevam naročnika
glede tehničnih lastnosti vozila,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena,
2. karakteristike šasije,
3. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 10. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na TRR PGD Kočevje, Roška cesta 10, 1330 Kočevje, številka 03113-1000001175 pri SKB d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 15. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 13. uri; Roška cesta 10, Kočevje.
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: 14. 11. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje
Št. 19/05
Ob-28341/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/20-16-102, faks
04/20-16-110, elektronska pošta: barbara.
rems@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov: www.gorenjske-lekarne.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:
dobava in montaža opreme za Lekarno
Bohinjska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za lekarno Bohinjska Bistrica v skladu z razpisno dokumentacijo in
izvedbenim projektom notranje opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec 45 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo v višini 10%
ponudbene vrednosti za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani ponudnik bo
moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe
kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% od pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku. Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji naročniku izročiti bančno
garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila

se izvajajo v 60 dneh po uradnem prejemu
s strani pooblaščenega inženiringa potrjene
situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen na
osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda okrožno
sodišče. Potrdilo sodišča ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni
prenehal poslovati na osnovi sodne odločbe. Potrdilo izda okrožno sodišče. Potrdilo
sodišča ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, določene
z zakonom. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za gospodarske
družbe: obrazec BON-1 in mnenje oziroma
izkazi poslovnih bank pri katerih ima odprte
transakcijske račune, o boniteti in plačilni
disciplini in sposobnosti ponudnika v zadnjih 6 mesecih; za samostojne podjetnike:
podatki iz bilance uspeha in bilance stanja
za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pristojni
DURS ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran, revizijsko poročilo,
če ga za ponudnika predpisuje Zakon o gospodarskih družbah. Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme,
v katerih se opravlja dejavnost nabave, izdelave in izdaje zdravil, v zadnjih treh letih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila o kvalitetno izvedeni dobavi in montaži opreme, v
skladu s pogodbenimi določili naročnika, ki
ga ponudnik v obrazcu navaja. Veljavna so
samo potrdila z originalnim žigom naročnika. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in odgovorni za nadzor kakovosti.
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:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
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 17. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na na podračun
UJP št. 01252-6030274811 pred dvigom
razpisne dokumentacije. Pri dvigu razpisne
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dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi predstavniki ponudnikov, ki predložijo veljavno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 12. uri; Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, v sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Gorenjske lekarne
Ob-28467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Antonija Lampret, Cesta II. grupe odredov 17,
1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/7887-163, faks 01/78-87-165, elektronska pošta: vvz.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Ivančna Gorica,
Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna
Gorica.
Blago je potrebno dostaviti FCO/razloženo na odjemna mesta naročnika:
– Vrtec Marjetica, Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica,
– Vrtec Čebelica, Šentvid pri Stični 48a,
1296 Šentvid pri Stični,
– Vrtec Miška, Stična 24, 1295 Ivančna
Gorica,
– Vrtec Polžek, Ciglerjeva 27, 1294 Višnja Gora.
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: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: jajca,
– sklop 3: zamrznjene ribe,
– sklop 4: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 5: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 6: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 7: sveže in zamrznjeno sadje in
zelenjava,
– sklop 8: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 9: splošno prehrambeno blago.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Vrtca
Ivančna Gorica št. 01239-6030635124.
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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 10. uri; Vrtec Ivančna Gorica, Cesta
II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu vrtca do roka za oddajo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2005.
Vrtec Ivančna Gorica
Ob-28501/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Šmarje pri Kopru, kontaktna oseba: Adrijana Grbac,
Šmarje 1, 6274 Šmarje, Slovenija, tel.
05/656-01-55, faks 05/656-01-55, elektronska pošta: o-smarje.kp@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano, čistila in
papirna galanterija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šmarje
pri Kopru, Šmarje 1, 6274 Šmarje.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: sveže in suho sadje in zelenjava,
– sklop 9: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 10: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 11: splošno prehrambeno blago,
– sklop 12: čistila,
– sklop 13: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 14: papirna galanterija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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: 14. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Šmarje št. 01250-6030656992.
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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2005,
ob 9. uri; Osnovna šola Šmarje pri Kopru,
Šmarje 1, 6274 Šmarje.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu šole do roka za oddajo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2005.
Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Ob-28502/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vzgojno varstveni zavod Trebnje,
kontaktna oseba: Anica Kravcar, Slakova ulica 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-11-80, faks 07/348-11-92, elektronska pošta: vvz.trebnje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno varstveni zavod
Trebnje, Slakova ulica 5, Trebnje.
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:
Skupine blaga:
– sklop 1: kruh in kruhovski izdelki,
– sklop 2: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 3: meso in mesni izdelki,
– sklop 4: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 5: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 6: jajca,
– sklop 7: sveže in suho sadje ter sveža
zelenjava,
– sklop 8: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 9: zamrznjena zelenjava,
– sklop 10: pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
– sklop 11: zamrznjeni izdelki iz testa,
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go,

– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno bla-

– sklop 14: diabetični in dietetični izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Št. 404-08-498/2005-2
Ob-28690/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih
(GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
01/230-52-25, faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije: vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40, Vojkova 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47125-86, 01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za
obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek
za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat,
tel 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije: vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/47123-40, Vojkova 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS
393/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup oblačil in obutve
puščavske bojne uniforme po sklopih:
1. sklop: izdelava vrhnjih oblačil,
2. sklop: izdelava poletnih oblačil,
3. sklop: škornji nepremočljivi – črni,
4. sklop: škornji letni – drap.
Podrobnejša speciﬁkacija v prilogi B – podatki o sklopih in v
razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica b.št., Ljubljana Šentvid,
vsak delovnik od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR VVZ
Trebnje št. 01330 – 6030642596.
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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 13. uri; Vzgojno varstveni zavod Trebnje,
Slakova ulica 5, Trebnje.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Zavoda do roka za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 10. 2005.
Vzgojno varstveni zavod Trebnje

Sklop št. 1: izdelava vrhnjih oblačil (prijava obvezna na vse
artikle v sklopu!)
2) Kratek opis:
Zap.
IDENT
št.

Standard

1

66566

2

Artikel

E.M.

B.MI.K.05/04 1

vetrovka s snemljivo
podlogo – puščavski
tisk

kos

2.200

66567

B.MI.K.06/04 1

hlače zimske
– puščavski tisk

kos

2.200

3

66568

B.MI.K.07/04 1

kapa – puščavski
tisk

kos

1.000

4

66570

B.MI.K.14/04 1

prevleka za čelado
– puščavski tisk

kos

900

STO

Izvod

Količina

Osnovno tkanino zagotovi naročnik, ves pomožni material pa
dobavitelj.
Za artikel pod zaporedno št. 1 ponudnik izdela tudi našitek SV
in našitek Slovenija. Osnovno tkanino za izdelavo našitkov zagotovi
naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 priložiti vzorec artikla, ki
mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je v prilogi vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno z STO oziroma za artikel za katerega ni potreben vzorec originalne tehnične podatke proizvajalca
vgrajenih materialov, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na
laboratorijsko analizo oziroma tehnični podatek je potrebno čitljivo
napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2. točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava: artikel pod zap. št. 1 (1.000 kosov) artikel pod zap.
št. 2 (1.000 kosov) in artikel pod zap. št. 3 (400 kosov) najkasneje
do 16. 1. 2006;
– II. dobava: artikel pod zap. št. 1 (1.000 kosov) artikel pod zap.
št. 2 (1.000 kosov) in artikel pod zap. št. 3 (400 kosov) najkasneje
do 20. 2. 2006;
– III. dobava: artikel pod zap. št. 1 (200 kosov) artikel pod zap.
št. 2 (200 kosov) in artikel pod zap. št. 3 (200 kosov) najkasneje
do 30. 3. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Sklop št. 2: izdelava poletnih oblačil (prijava obvezna na vse
artikle v sklopu!)
2) Kratek opis:
Zap.
IDENT
št.

Standard
STO

Izvod

1

66569

B.MI.K.08/04

2

66570

3
4

Artikel

E.M.

Količina

2

bluzon moški
– puščavski tisk

kos

4.400

B.MI.K.09/04

1

hlače moške
– puščavski tisk

kos

3.200

66571

B.MI.K.10/04

1

kapa s senčnikom
– puščavski tisk

kos

900

66570

B.MI.K.11/04

1

klobuk – puščavski
tisk

kos

900

Osnovno tkanino zagotovi naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Za artikel pod zaporedno št. 1 ponudnik izdela tudi našitek SV
in našitek Slovenija. Osnovno tkanino za izdelavo našitkov zagotovi
naročnik, pomožni material pa dobavitelj.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 in 4 priložiti vzorec artikla, ki
mora ustrezati vsem zahtevam STO, ki je v prilogi vzorca pogodbe,
sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2. točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava: artikel pod zap. št. 1 (2.000 kosov), artikel pod zap.
št. 2 (1.500 kosov), artikel pod zap. št. 3 (300 kosov), artikel pod
zap. št. 4 (300 kosov), artikel pod zap. št. 5 (300 kosov) najkasneje
do 16. 1. 2006;
– II. dobava: artikel pod zap. št. 1 (2.000 kosov), artikel pod zap.
št. 2 (1.500 kosov), artikel pod zap. št. 3 (400 kosov), artikel pod
zap. št. 4 (400 kosov), artikel pod zap. št. 5 (400 kosov) najkasneje
do 20. 2. 2006;
– III. dobava: artikel pod zap. št. 1 (400 kosov), artikel pod zap.
št. 2 (200 kosov), artikel pod zap. št. 3 (200 kosov), artikel pod zap.
št. 4 (200 kosov), artikel pod zap. št. 5 (200 kosov) najkasneje do
30. 3. 2006.
Sklop št. 3: škornji nepremočljivi – črni (prijava obvezna na vse
artikle v sklopu!)
2) Kratek opis:
Zap.
IDENT
št.

Standard
STO

Izvod

1

B.OB..09/04

1

66741

Artikel

E.M.

škornji nepremočljivi
– črni

par

Količina
800

Ponudnik mora priložiti vzorec artikla (par škornjev), ki mora
ustrezati vsem zahtevam STO, ki je v prilogi vzorca pogodbe, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno z STO, sicer se ponudba izloči kot
nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na
kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2. točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava (400 kosov) najkasneje do 16. 1. 2006;
– II. dobava (400 kosov) najkasneje do 20. 2. 2006.
Sklop št. 4: škornji letni – drap (prijava obvezna na vse artikle
v sklopu!)
2) Kratek opis:
Zap.
IDENT
št.

Standard
STO

Izvod

1

B.OB.10/04

1

66742

Artikel

E.M.

škornji letni – drap

par

Količina
800

Ponudnik mora priložiti vzorec artikla (par škornjev), ki mora
ustrezati vsem zahtevam STO, ki je v prilogi vzorca pogodbe, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno z STO, sicer se ponudba izloči kot
nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na
kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod 2. točko te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave:
– I. dobava (400 kosov) najkasneje do 16. 1. 2006;
– II. dobava (400 kosov) najkasneje do 20. 2. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: speciﬁkacija v prilogi B – podatki o sklopih!
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: zadnji rok
dobave 30. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio
SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev
blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo,
da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali
da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu 2005.
2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt bančni račun,
o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
3. Da ima priloženo bančno garancijo za resnost ponudbe, v
višini najmanj 1% od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (kolikor ponudba presega 30 mio SIT brez DDV), veljavno 120 dni od
dneva odpiranja ponudb.
4. Da ima podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
1% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še 30 dni
čez trajanje pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba
in bo ta presegala vrednost 30 mio SIT brez DDV.
5. Da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov – v primeru, da ponudba presega vrednost 50 mio SIT brez DDV).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih zahtev naročnika;
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na
javni razpis;
5. da ima priložene zahtevane vzorce;
6. da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna
znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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B1) spodaj navedena merila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da.
1. Cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeni predračun.
2. Ocena vzorca – 40 točk
Ocene po posameznih sklopih so naslednje:
Za 1 in 2 sklop:
Ocena

Kriterij

1
0,6

ustreza STO, odlična izdelava
ustreza STO, zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava: neravni šiv na enem mestu in krajši
razdalji, okrasni šivi slabo izdelani, nekakovostno prišiti
gumbi, pretrgani notranji ali zunanji šivi na posameznem mestu; odstopanje v gostoti šivov, odstopanje od
predpisanih dimenzij do 3%; odstopanje v pomožnem
materialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno določen
in je razviden samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni
ustreza STO ali vzorcu, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisanih dimenzij za več kot 3%, neravni šivi na več mestih, šivi
vlečejo, pretrgani notranji ali zunanji šivi v daljšem razponu ali več mestih, odstopanje v gostoti šivov, okrasni šivi
slabo izdelani, slabi zaključki šivov, nekakovostno prišiti
gumbi, žepi in našitki so neenakomerno odmaknjeni od
sredine; odstopanje v pomožnem materialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno določen in je razviden samo iz
potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni

0,1

Za 3 in 4 sklop:
Ocena

Kriterij

1
0,2

ustreza STO, odlična izdelava
ustreza STO, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: majhne poškodbe na usnjenem
oziroma platnenem delu in manjše poškodbe na podplatu, ki ne spremenijo funkcionalnosti; odstopanje v pomožnem materialu med potrjenim vzorcem in vzorcem iz
ponudbe, vendar se funkcionalnost s tem ne spremeni;
slabi, poškodovani ali pretrgani okrasni šivi

Gradnje
Št. 66305-5/2005-25

Ob-28279/05

Popravek in podaljšanje roka
V javnem razpisu za izvedbo gradbeno,
obrtniških in instalacijskih del ter zunanje
ureditve pri gradnji Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna, objavljenem v Ur. l. RS, št.
65-67 z dne 15. 7. 2005, Ob-19724/05 se
spremeni:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje ter podatki in formalnosti, ki
do potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
12. da predloži podpisan seznam treh
primerljivih gradenj objektov v zadnjih
petih letih (reference). Obrazcu morajo
biti priložena potrdila naročnikov (obr.
IV/12a), in sicer za vsako gradnjo objekta, ki jo ponudnik v obrazcu navaja, sicer
reference ne bodo priznane.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijava za sodelovanje: 7. 11. 2005 do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 11. 2005 ob 12. uri; Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54, Ljubljana.

Oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in se tako
dobi končno št. točk za vzorec.
Kolikor da naročnik predložen vzorec artikla v analizo in se pokaže, da rezultati analize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, se
strošek analize zaračuna ponudniku.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno
število točk kot vsoto obeh ocenjevalnih meril.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-498/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do vključno 28. 11. 2005
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z
virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS
393/2005 – ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega razpisa, sklic na številko 1119119-714199800000041) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski
pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa, št. javnega naročila,
elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do
28. 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 eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005 ob 10. uri; Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko za logistiko, Vojkova 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno naročilo ter predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se
ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-27992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-4433, faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-4433, faks 01/306-44-07, elektronska pošta:

irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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 05/322537.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca za nadaljevanje sanacije
Krekovega trga 10.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina 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: 45 dni od pisne predaje gradbišča
izvajalcu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 200.000 SIT;
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– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti 10% od vrednosti
pogodbe;
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od vrednosti pogodbe
ob primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem sodišču ali drugem organu.
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
– Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti
iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno

potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Terminski plan izvedbe del
Ponudnik mora pripraviti terminski plan
izvedbe, prikazan v delovnih dnevih do dokončanja vseh pogodbenih del.
Rok za dokončanje pogodbenih del je
45 dni po pisni predaji gradbišča izvajalcu
in uvedbi v delo.
– Tabele:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev; (Ponudniki naj navedejo investicije, ki so jih
izvajali v zadnjih 2 letih. Tej tabeli ponudniki
priložijo 5 pisnih priporočil investitorjev, ki jih
navajajo. Pisna pooblastila morajo biti v originalu, opremljena z datumom, podpisom in
žigom odgovorne osebe naročnika in morajo
potrjevati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.)
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili
s strokovnimi življenjepisi in kopijami strokovnih izpitov;
– tabela kadrov, ki bodo dela izvajali.
– Izjava zavarovalnice
Izjava zavarovalnice, ki je pristojna na
območju RS za sklepanje tovrstnih pogodb,
da bo ponudnik v primeru izbora za razpisana dela sklenil zavarovalno pogodbo za
celotno vrednost dogovorjenega posla po
zakonu o zavarovalnicah in da bo iz naslova omenjene pogodbe lahko naročnik in
izvajalec poravnal tudi stroške za škodo na
sosednjem objektu.
– Popisi del
Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji
priložene popise del izpolniti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 023-61/2005-50.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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: 120 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije naročnik ne sme
poslovati, bo naročnik od Komisije za preprečevanje korupcije zahteval dovoljenje za
poslovanje z najugodnejšim ponudnikom. V
primeru, da komisija ne bo dala dovoljenja
za sodelovanje, bo naročnik ponudbo ponudnika zavrnil.
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Naročnik si pridržuje pravico uporabe 89.
člena ZJN-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-28101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-18-83, faks +386/1/478-1878, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva ulica 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Gregorčičeva ulica 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva ulica 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 52/05 VV; šifra
zadeve: 430-284/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova službenih in najemnih stanovanj
na različnih lokacijah v Sloveniji – IV.
faza / 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Celje, Velenje,
Prevalje in Brežice.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
službenih in najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Sloveniji – IV. faza / 2005,
in sicer obnova petih službenih stanovanj v
Ljubljani, po enega v Celju, Velenju in Prevaljah ter treh v Brežicah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema končne situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali 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;
5. ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi; (opomba: Pogoj je obvezen za ponudnike, ki zagotavljajo kapacitete
s podizvajalci);
6. ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
(opomba: Pogoj je obvezen za ponudnike,
katerih skupna ponudbena cena po ponudbi
presega 50,000.000 SIT);
7. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstna gradbena
dela – v posamični vrednosti posla najmanj
10,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost;
8. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 102/04);
9. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost skladno s 33. členom ZGO-1UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) za predmet javnega naročila (GOI dela);
10. ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila;
11. ponudnik mora navesti tipe in imena
proizvajalcev artiklov, ki jih ponuja in namerava vgraditi pri obnovi stanovanj po predmetnem javnem naročilu, in sicer za tiste
artikle, za katera naročnik v obrazcu priloženem v razpisni dokumentaciji to zahteva.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma oddaje ponudbe,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravno-
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močna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem ter
potrjen obrazec izjave, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list
RS št. 71/1999, 78/1999 in 64/2001), ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje ponudbe; (opomba: Dokazilo je obvezno
za ponudnike, katerih skupna ponudbena
cena po ponudbi presega 50,000.000 SIT);
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. seznam treh izvedenih istovrstnih
gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi
končnih naročnikov, vključno z dokazili v
obliki originalno potrjenega potrdila – izjave
za vsak posel – pogodbo posebej, potrjenih
s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti (obrazci so priloženi v razpisni dokumentaciji);
8. fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne
izkušnje osebe, predvidene za odgovornega
vodjo del;
9. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
10. kalkulacijske osnove (cenik materialov, prevozov, ur za delo); datirane, žigosane in podpisane;
11. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec seznama ponujenih artiklov.
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 9. 11. 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: 311197141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 9. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28336/05
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, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZIL inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Jože Jenko, univ. dipl.
inž. grad., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/500-98-73,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta:
joze.jenko@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43350-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: A2 Karavanke–Obrežje, gradnja objektov za šolanje službenih psov v
Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: A2 Karavanke–Obrežje,
gradnja objektov za šolanje službenih psov
v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze; številka 000599/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja objektov, ki obsega:
– objekt za šolanje službenih psov,
– policijska postaja vodnikov službenih
psov,
– zunanja ureditev,
– komunalna ureditev,
– ureditev dostopne ceste,
– parkirišče,
– objekti za osebje,
– boksi za namestitev psov,
– ureditev s komunalnimi vodi,
– ureditev okolice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45210000-2, 45213150-9, 452161005, 45216111-5; glavni besednjak, glavni
predmet: A2 Karavanke–Obrežje, gradnja
objektov za šolanje službenih psov v Gmajnicah na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 18,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d. in
iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Način plačevanja je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini 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: povprečni letni promet
gradbenih del v zadnjih treh letih oziroma
kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden iz dokumentov, navedenih
v točki 5.1g teh Navodil ponudnikom v višini
1.000 mio SIT za izvedbo vseh razpisanih
del; uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna dela (podobna dela v visokogradnji)
v enaki vrednosti, kot je predmet javnega
naročila v zadnjih 5 letih ali vsaj dve javni
naročili za istovrstna dela (podobna dela v
visokogradnji) v vrednosti, ne manjši kot polovica javnega naročila v zadnjih petih letih,
v skladu z zahtevo po točki 5.1h teh navodil
ponudnikom; izjava o zagotovitvi in časovni
razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo
del po tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh Navodil ponudnikom; odgovorni
vodja del mora biti oseba z visoko ali višjo
izobrazbo gradbene stroke z opravljenim
strokovnim izpitom in 5-letnimi izkušnjami
pri izvedbi del in to najmanj 3 leta kot odgovorni vodja del. Prikaz tekočih sredstev v
višini 600 mio SIT, razvidnih iz revidiranih bilančnih izkazov ali izjavo banke o možnosti
najetja posojila kot navedeno v točki 5.1.1
teh Navodil ponudnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo, da ponudnik ni bil
kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
mora pa odražati zadnje dejansko stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane bilančne izkaze,
– male ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo bilančne izkaze, iz katerih
so razvidni podatki, kot so opredeljeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov
iz računa (s prevodom v slovenski jezik) iz
katerih so razvidni podatki, kot so navedeni
v Poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja

boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico
zahtevati ustrezne dokumente v zvezi s tem;
ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne
organizacije ali lastno izjavo, da nima blokiranega računa.
Dokazilo o možnosti dostopa do ﬁnančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji, oziroma dostop do drugih ﬁnančnih virov; pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika, ki naročnika pooblašča za pridobivanje
podatkov o ﬁnančnem stanju ponudnika v
času trajanja pogodbe za izvedbo gradnje;
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju, za istovrstna
dela (podobna dela v visokogradnji), kot je
predmet javnega naročila, v zadnjih petih
letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navajajo v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje
oziroma izvajanje del po Pogodbi in drugih
strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer na
samem gradbišču in izven njega; seznam
mora vsebovati navedbo izobrazbenih in
strokovnih kvaliﬁkacij za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi, ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma
izvajanje del po pogodbi, drugih strokovnih
delavcev, odgovornih za izvedbo pogodbe;
seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji,
vozila in naprave) predlagane za izvedbo
del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti
ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug
način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti
mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem
stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme
biti starejša od 10 let. Ponudnik naj navede
glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in
naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje
del za katera je predložil ponudbo. Ponudnik naj tudi označi ali so naprave in oprema
v lasti Ponudnika oziroma bodo na voljo na
kak drug način.
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.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26137/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000599/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
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Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom "za razpisno dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2005
ob 10. uri; Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 135/857
Ob-28493/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto,
kontaktna oseba: Dušan Harlander, Mej vrti
5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/3934-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: dusan.harlander@zzv-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, kontaktna oseba: Darja Kapš,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: darja.kaps@zzv-nm.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.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 212-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova objekta Rehabilitacija in pomožnega objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dalmatinova ulica 3, 8000
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s PZI in PZR.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
bo moral predložiti tudi:
– zavarovalno pogodbo, iz katere bo izhajalo, da je zavaroval njegovo odgovornost
za neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v znesku
20,000.000 SIT;
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– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila je najmanj 60 dni od potrditve začasne mesečne situacije, potrjene s
strani nadzornega organa in uradnega prejema računa. Mesečne situacije se plačujejo v vrednosti 15% pogodbene vrednosti
(do dosežene 75% pogodbene vrednosti),
15% pogodbene vrednosti se plača v roku
najmanj 60 dni po uspešni primopredaji izvedenih del in uradnega prejema računa,
10% pogodbene vrednosti pa se plača v
roku najmanj 120 dni po uspešni primopredaji izvedenih del in uradnega prejema
računa.
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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo, da je ponudnik vpisan
pri davčnem organu, če je registriran pri
davčnem organu.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in lastna izjava ponudnika, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja.
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence in lastno izjavo ponudnika, da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne in druge prisilne odločbe.
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež; oziroma, mora imeti ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da njegovi računovodski izkazi (brez podizvajalcev) za
leto 2004 dosegajo vsaj tri od naslednjih
kriterijev: skupni prihodki > 1 kratnik vrednosti njegove ponudbe, sredstva > 1 kratnik
vrednosti njegove ponudbe, kapital > 1/5
vrednosti njegove ponudbe, gibljiva sredstva > kratkoročne obveznosti, dolgoročni
viri > 1/5 obveznosti do virov,
Dokazila: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1. Samostojni
podjetniki predložijo davčno napoved iz dejavnosti za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS-a,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred datumom javnega odpiranja ponudb ni
imel blokiranih transakcijskih računov,
Dokazila: potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune o povprečnem stanju na
transakcijskih računih za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred datumom javnega odpiranja ponudb,
– da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da ima do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila, poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki je izdano v skladu z Odredbo o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora javno naročilo izvesti z
najmanj 30% lastnih delavcev ter da mora v
času izvedbe javnega naročila imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovorno vodjo del skladno z določbo 77. člena
ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04), ter
mora podati seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe,
Dokazilo: lastna izjava ponudnika.
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe izvedel kot
glavni izvajalec vsaj tri posle, ki se nanašajo
na podobna in enaka gradbena dela (upoštevane bodo reference, ki bodo primerljive
glede velikosti naročenih del in zahtevnosti,
kar je razvidno iz PZI in PZR),
Dokazilo: lastna izjava ponudnika in potrdilo investitorja/naročnika o dobro opravljenem delu za vsaj 3 poslovne objekte.
– ponudnik mora zagotoviti zadostno
tehnično opremo in kadrovsko zasedbo za
izvedbo posla,
Dokazila: lastne izjave ponudnika, da
ima zagotovljeno zadostno tehnično opremo
in kadrovsko zasedbo za izvedbo javnega
naročila, lastno izjavo, da je sposoben za izvedbo posla in lastno izjavo o že sklenjenih
pogodbah v letu 2006.

– ponudnik mora predložiti podpisan in
žigosan terminski plan in izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
– v primeru, da bo ponudnik razpisana
dela izvedel s podizvajalci, mora za vsakega
podizvajalca izkazati, da bo podizvajalec pri
izvrševanju javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih
pogojev ter da izpolnjujejo pogoje iz 42. in
42.a člena ZJN-1UPB1.
Dokazila: lastne izjave podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 212-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 11. 2005.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št. 011006030926921, s sklicem: 00 11/2005, namen
nakazila: obnova objekta Rehabilitacija in
pomožnega objekta.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 15. 4. 2010.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 12. uri; Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
sejna soba (depandansa).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 35306-8/05
Ob-28506/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Klaudija Šadl
Jug, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel.
+386/2/539-17-18, faks +386/2/539-17-11,
elektronska pošta: gospodarstvo@tisina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35306-8/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja čistilne naprave Murski Črnci,
kapacitete 3200 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje naselja Murski
Črnci, Občina Tišina, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
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oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta je izgradnja biološke čistilne
naprave Murski Črnci, kapacitete 3200 PE, s
pripadajočo komunalno infrastrukturo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku 15,000.000 SIT. Garancija za resnost ponudbe mora veljati do 14. 12. 2005;
– uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti
(z DDV). Garancija mora biti predložena v
10 dneh od dneva podpisa pogodbe. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku;
– uspešni ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% vrednosti pogodbe, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
bodo potekala na podlagi potrjenih mesečnih situacij, s plačilnim rokom najmanj 90 dni
od prejema potrjene situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo vseh razpisanih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma 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 oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
– da je ponudnik poravnal obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež,
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen na kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročilaIII.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik nudi najmanj 90 dnevni
plačilni rok,
– da ponudnik nima blokade katerega
izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred skrajnim rokom za oddajo
ponudbe,

– da ponudnik izkazuje prihodke, enake ali večje od vrednosti njegove ponudbe
(brez DDV),
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih od dneva oddaje ponudbe ni prekinil
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik predloži seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe, v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik predloži popis razpoložljive tehnične opreme, za izvedbo javnega
naročila,
– da ponudnik predloži seznam kadrov,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in ki
bodo odgovorni za nadzor:
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izvedbe postopkov za pridobitev nepovratnih sredstev iz državnega
proračuna je uporabljen skrajšani rok za
predložitev ponudb na 26 dni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35306-8/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo.
Stroški razpisne dokumentacije se plačajo na račun: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, št. računa: 01210–0100011634 odprt
pri Banki Slovenije, s pripisom “Čistilna naprava Murski Črnci”. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 ob 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 9. uri; Občina Tišina, Tišina 4, SI – 9261
Tišina, Slovenija.
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.
a) Program: [Phare/Ispa/Meda/Drugo],
b) Financiranje: [Kreditna linija/Finančni
sporazum/Drugo].
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
2. 11. 2005 ob 13. uri po lokalnem času, na
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naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, SI – 9261
Tišina. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočljivo, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2005.
Občina Tišina
Št. 50/1334/2005
Ob-28507/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Branko Hojnik, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/84328-28, 02/843-28-30, faks 02/818-11-41,
elektronska pošta: branko.hojnik@slov-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 50/14/05-JG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja mostu čez reko Dravinjo v Krasnem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krasna.
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 14. 10. 2005 in/ali konec
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 10% od ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je skupni podpisnik pogodbe
in kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti- izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno- dovoljenje ali izjava
da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen-potrdilo ministrstva za pravosodje;
– 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
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vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež-potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane-potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila-izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati- potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa - BON
obrazci ali potrdilo banke ali drugo dokazilo;
– da ponudnik nudi najmanj 90 dnevni
plačilni rok-izjava ponudnika;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti
do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal
s podizvajalci-izjava ponudnika.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila - izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
– da ponudnik predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben
izvesti z lastnimi delavci-izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj pet
letne izkušnje z vodenjem del-izjava ponudnika o referencah odgovornega vodje del;
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela-kopija potrdila o
izdani licenci.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
1. cena,
2. garancijski rok,
3. rok izgradnje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50/14/05-JG.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2005.
Cena: 15 000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01313-0100009691.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 14. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2005
ob 9. uri; Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 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: Branko Hojnik, tel. 02/843-28-28.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Občina Slovenska Bistrica

Storitve
Št. 430-31/2005/55

Ob-27997/05

Popravek
V javnem razpisu za storitve pogarancijskega vzdrževanja,
nadgraditve in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS, javnih zavodov in
drugih naročnikov, oznaka ODVZ.IT-6/2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25520/05, se popravijo
naslednje točke:
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče)
MK
1. Področje prijave A in C in/ali B
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Vsebina podro�ja prijave (podpodro�ja)

Podro�je

1

Ime podro�ja

I

A

Strežniška oprema

Strežniki

B

Osebna oprema

Namizni
ra�unalniki

C

Akivna mrežna
oprema

Stikalna
oprema

II
Sistemi za neprekinjeno napajanje

III

IV

V

VI

Arhivske enote

Diskovna polja

Ostalo

Prenosni ra�unalniki

Zasloni

Tiskalniki

Opti�ni �italniki

Ostalo
(periferija*)

Usmerjevalniki

Pretvorniki

Koncentratorji

Požarne pregrade

Ostalo

Področja prijave A in C se smatrata za celoto. Ponudniki se morajo prijaviti na obe področji.
*periferija: dlančniki, preklopniki, konzole…
1

Med področja prijave se ne prišteva oprema namenjena za
specialne namene, kot so posebni tiskalniki (tiskalniki za masovno tiskanje, za tiskanje na poseben papir, folijo, plastiko in druge
medije), magnetno optične enote, oprema, namenjena posebni
uporabi, strežniki non-Intel arhitekture (SUN, ALPHA...) – v predmet javnega naročila ne spada oprema, ki zahteva poseben režim
Uradne
objavein jo lahko zaradi objektivnih razlogov ali razlogov,
vzdrževanja
ki so povezani z varstvom izključnih pravic, opr avlja le določen
vzdrževalec.
M1 = C (A in C) in/ali B * (1-0,3*P(A in C) in/ali B /N(A in C) in/ali B) * (1- (K*0,05))

MK
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M1 = ocena ponudbe na področju prijave (A in C in/ali B)
C (A in C) in/ali B = cena delovne ure servisnega posega (60 minut)
za področje prijave A in C in/ali B
P (A in C) in/ali B = popust (v odstotkih) na material iz uradnega cenika podjetja za področje prijave A in C in/ali B, ki ga je ponudil
ocenjevani ponudnik
N (A in C) in/ali B = najvišji ponujeni popust (v odstotkih) na material
iz uradnega cenika podjetja za področje prijave A in C in/ali B, ki
ga je ponudil katerikoli ponudnik, katerega ponudba je pravilna,
na tem javnem razpisu
(1 – (K*0,05)) = faktor širokopasovnosti
K=n–1
n = seštevek prijav po področjih za posamezno območje prijave
Faktor širokopasovnosti pomeni za naročnika določeno znižanje stroškov v primeru, da določen ponudnik pokriva več področij
prijave. Naročnik si zagotovi nižje stroške, kolikor za več vrst
okvar kliče le enega izvajalca. Analiza pogarancijskih servisnih
posegov v preteklih dveh letih je pokazala, da pogosto do prihoda serviserja ni mogoče točno določiti vzroka napake (npr. ali je
napaka na delovni postaji, aktivni mrežni opremi, pasivni mrežni
opremi ali celo na strežniku). Tako je v preteklih dveh letih v povprečju prišlo do slabe dvajsetine posegov (1/20 oziroma 0,05),
kjer so bili klicani serviserji, ki so usposobljeni za vzdrževanje
opreme, ki ni predmet odprave napake. V primeru, da bi izvajalec
pokrival tudi področje, ki je predmet okvare, bi lahko to napako
odpravil, tako pa so nastajali dvojni stroški zaradi poziva usposobljenemu izvajalcu. Da bi tovrstne stroške naročnik v prihodnje
znižal (načelo gospodarnosti porabe javnih sredstev), v odstotku,
MKna določeki tovrstne primere opravičuje, preferira izvajalce, ki so
nem območju sposobni pokriti več področij servisiranja opreme.
2. Področje prijave D
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Vsebina podro�ja prijave (podpodro�ja)
Podro�je

Ime podro�ja

D

Pasivna mrežna
oprema

Razširitve in dograditve omrežja (oži�enje, vti�nice, kabli, parapetni kanali, popravilo elektri�nega
omrežja 230V izklju�no na delovnem mestu (za delo z ra�unalnikom), opti�ni pretvorniki, priklju�ni
povezovalni kabli, paneli, meritve …)

P = (X S * 0,8 + C1 * 0,1 + C2 * 0,1)
P = ocena ponudbe na področju prijave (D)
X S = ponujena skupna vrednost realizacije obrazca »ožičenje
LAN«
C1 = cena delovne ure tehnika (60 minut) za področje prijave
C2= cena delovne ure inženirja (60 minut) za področje prijave
IV.3.6) Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 3. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-28462/05
Popravek
V javnem naročilu za čiščenje bolnišničnih prostorov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005, Ob-27503/05
se popravijo naslednje točke:
II.2.1) Celotna količina ali obseg se pravilno glasi: čiščenje tal in opreme prostorov v objektih Psihiatrične bolnišnice Idrija v
skupni površini tal bruto 10.110 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek se pravilno glasi: 60 mesecev; začetek 1. 1. 2006 in/ali konec 31. 12. 2010.
III.1.2) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, katerim je javno naročilo oddano: se pravilno glasi: / (ne navede
se nič).
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Uredništvo

Št. 16/05
Ob-28268/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Urad župana, Služba za premoženje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-34, faks 03/896-16-21,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda Čas-Čeru, Titov trg 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-61-661.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. 0389-61-661.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:

Kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/05-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje poslovnih prostorov za Mestno občino Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Titov trg 1 - upravna stavba MOV, Kopališka 3 – Obramba in Dom
borcev in mladine, Glasbena šola, Centralno
otroško igrišče in bazen, Vila Rožle, Šaleška
19/a, Vila Mojca, Pikin festival - lokacija ob
Beli dvorani na jezeru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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1. Varovanje poslovne stavbe Titov trg 1
1.1. Izvajanje receptorske službe s stalno prisotnostjo varnostnika v času od 6. do
16. ure vsak delovni dan razen srede, ko je
varnostnik prisoten do 18. ure in petka, ko je
njegova prisotnost potrebna do 15. ure.
1.2. Zagotavljanje prisotnosti varnostnika
izven rednega delovnega časa, ki je opisan
v točki 1.1.
1.3. Izvajanje tehničnega in ﬁzičnega varovanja objekta Titov trg 1 z ustrezno ﬁzično
intervencijo:
– 24-urna priključitev protivlomnega nadzora s povezavo z nadzornim centrom,
– 24-urna pripravljenost intervencijske
skupine,
– zagotavljanje intervencije ob aktiviranju protivlomnega alarma in ﬁzična intervencija.
2. Varovanje Vrtcev: Tinkara in Kekec
Šlandrova 11; Ciciban, Koželjskega 8; Lučka, Kardeljev trg 12; Najdihojca, Prešernova
3; Vrtiljak, Cesta talcev 20;
2.1. Izvajanje ﬁzičnega varovanja objektov – Vrtci z ustrezno ﬁzično intervencijo.
3. Varovanje Glasbene šole
3.1. Izvajanje ﬁzičnega varovanja objekta Glasbena šola z ustrezno ﬁzično intervencijo.
4. Centralno otroško igrišče in bazen
4.1. Izvajanje ﬁzičnega varovanja z obhodi znotraj igrišča.
5. Vila Rožle, Aškerčeva 24
5.1. Izvajanje ﬁzičnega varovanja z obhodi zunaj objekta.
5.2. Izvajanje storitev tehničnega varovanja, sprejema signala alarma vloma ter
intervencije v objektu. Intervencija v objektu
takoj po sprejemu alarma in ukrepanje z
ustrezno usposobljenimi interventi. V primeru aktiviranja protivlomnega alarma je o tem
potrebno pisno v roku 8 ur obvestiti pristojno
službo v Mestni občini Velenje.
Tedenska poročila je potrebno oddajati
vsak prvi delovni dan v tednu.
6. Poslovni prostori, Šaleška 19 a
6.1. Izvajanje storitev tehničnega varovanja, sprejema signala alarma vloma ter
intervencije v objektu.
7. Vila Mojca, Kraigherjeva 5
7.1. Izvajanje storitev tehničnega varovanja, sprejema signala alarma vloma ter
intervencije v objektu.
8. Praznjenje parkomatov, prevoz denarja.
9. Opravljanje redarske službe
9.1. Pomoč pri opravljanju redarske službe, ob prireditvah, ki jih organizira naročnik
Mestna občina Velenje.
10. Pikin festival
Prisotnost x redarjev po x ur/dan na prireditvah ob Beli dvorani na jezeru v Velenju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe,
začetek decembra 2005 in/ali konec decembra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v originalu za 5% ponudbene vrednosti in izjava
o bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je mesečno, in sicer 30 dni od dneva
prejema računa. Izbrani izvajalec mora izstaviti račun naročniku do osmega dne v
mesecu za pretekli mesec.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal usposobljenost
in sposobnost ponudniku, ki bo predložil zahtevane dokumente in izpolnjene, žigosane
in paraﬁrane obrazce, in sicer:
5.1 izpolnjen obrazec podatki o ponudniku;
5.2. dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled) in morajo odražati
aktualno stanje ponudnika, vendar v nobenem primeru ne smejo biti na dan odpiranja
starejši od treh mesecev:
5.21 registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t. i.
priglasitveni list);
5.22 potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (ponudniki predložijo potrdilo Ministrstva, pristojnega za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, 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);
5.23 potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
5.24 potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom, ki ga izda davčni ali
drug pristojen organ države, kjer ima ponudnik sedež;
5.25 podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnjih
dvanajst obračunskih zaključenih mesecev
pred odpiranjem ponudb.
5.3 Izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo na obrazcu št. 5.3.:
5.4 Podizvajalci:
– v primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
5.41 pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem;
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
5.42 izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu;

– za vse, v ponudbi navedene podizvajalce, mora ponudnik predložiti vsa zahtevana
dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedena
v točkah 5.2. (od 5.21 do vključno 5.25).
5.43 Pogodbo s podizvajalci;
5.44 izjavo ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov;
5.5. Reference
– izvajalec izpolni priloženi obrazec
tako, da:
– navede vsaj tri referenčne objekte, ki
presegajo vrednost tega naročila in jih je
uspešno izvedel v zadnjih 5 letih, reference
morajo potrditi naročniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga I
storitve – 23) in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. ostale pogoje navedene v točki III.
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2004),
– za ﬁzične osebe – davčna napoved
za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
obračunskih mesecev,
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun skupaj več kot 15 dni,
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je izvedel vsaj tri referenčne objekte, ki presegajo vrednost javnega naročila,
ki jih je uspešno izvedel v zadnjih petih letih.
Reference morajo potrditi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi ter standardi in normativi, veljavni za predmet javnega naročila v
RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/05-S.
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: 2. 11. 2005, do
10. 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 2. 2. 2006 in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (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: 14. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 16/05
Ob-28269/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Urad župana, Služba za premoženje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-34, faks 03/896-16-21,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda Čas-Čeru, Titov trg 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-61-661.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda
Čas-Čeru, Titov trg 1, 3320 Velenje.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/05-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov za Mestno
občino Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Titov trg 1 - upravna
stavba MOV, Kopališka 3 – Obramba in
Dom borcev in mladine, Šaleška 19 -poslovni prostori v prvem nadstropju, Vila Rožle
- Aškerčeva 24, Vila Mojca - Kraigherjeva 5,
TIC - Rudarska 3, podhod Mastodont, centralno otroško igrišče - sanitarije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Titov trg 1 (upravna stavba Mestne občine Velenje) talne površine skupaj
2.890 m2, površina oken in ostalih steklenih
površin 1.210 m2, površina lamelnih zaves
450 m2, površina tekstilnih zaves 410 m2,
površina zunanjih žaluzij 168 m2, površina
notranjih žaluzij 46 m2;
– Kopališka 3 (Dom borcev in mladine)
– talne površine skupaj 432 m2, površina
oken in ostalih steklenih površin 135 m2,
površina tekstilnih zaves 280 m2;
– Kopališka 3 (Dom obrambe) - talne
površine skupaj 655 m2, površina oken in
ostalih steklenih površin 107 m2, površina
tekstilnih zaves 200 m2;
– Šaleška 19/a – talne površine skupaj
350 m2, površina oken in ostalih steklenih
površin 97 m2, površina lamelnih zaves
81 m2, površina tekstilnih zaves 49 m2,

– TIC, Šaleška 3 - talne površine skupaj
125 m2, površina oken in ostalih steklenih
površin 42 m2, površina notranjih žaluzij
42 m2;
– Vila Rožle, Aškerčeva 24 - talne površine skupaj 326 m2, površina oken in ostalih
steklenih površin 56 m2;
– Vila Mojca, Kraigherjeva 5 - talne površine skupaj 351 m2, površina oken in ostalih
steklenih površin 55 m2;
– Podhod Mastodont - talne površine
skupaj 32 m2;
– Centralno otroško igrišče – sanitarije
talne površine skupaj 16 m2.
Čiščenje se izvaja kot dnevno, vsak delovni dan, po potrebi tudi ob nedeljah in
praznikih, tedensko, mesečno, kvartalno in
enkrat letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek decembra 2005 in/ali konec decembra 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v originalu za 5% ponudbene vrednosti in izjava
o bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je mesečno, in sicer 30 dni od dneva prejema računa, izbrani izvajalec mora izstaviti
račun naročniku najkasneje do osmega dne
v mesecu za pretekli mesec.
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, ki bo predložil zahtevane dokumente in izpolnjene, žigosane
in paraﬁrane obrazce, in sicer:
5.1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku;
5.2. dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko tudi fotokopije
(v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled) in morajo odražati
aktualno stanje ponudnika, vendar v nobenem primeru ne smejo biti na dan odpiranja
starejši od treh mesecev:
5.21 registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t. i.
priglasitveni list);
5.22 potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (ponudniki predložijo potrdilo Ministrstva, pristojnega za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, 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);
5.23 potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpis-
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nik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
5.24 potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom, ki ga izda davčni ali
drug pristojen organ države, kjer ima ponudnik sedež;
5.25 podatke o ﬁnančnem stanju podjetja:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja).
Samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnjih
dvanajst obračunskih zaključenih mesecev
pred odpiranjem ponudb.
5.3. izpolnjeno, podpisano in žigosano
izjavo na obrazcu št. 5.3.:
5.4. Podizvajalci
– v primeru, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem, mora predložiti:
5.41 pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem,
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
5.42 izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu:
– za vse, v ponudbi navedene podizvajalce, mora ponudnik predložiti vsa zahtevana
dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedena
v točkah 5.2. (od 5.21 do vključno 5.25).
5.43 Pogodbo s podizvajalci;
5.44 izjavo ponudnika po Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov;
5.5. Reference
– izvajalec izpolni priloženi obrazec tako,
da:
– navede vsaj tri referenčne objekte, ki
presegajo vrednost tega naročila in jih je
uspešno izvedel v zadnjih 5 letih, reference
morajo potrditi naročniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga I
storitve – 14) in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
5. ostale pogoje navedene v točki III.
– sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2004):
– za ﬁzične osebe – davčna napoved
za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
obračunskih mesecev;
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2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun skupaj več kot 15 dni,
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je izvedel vsaj tri referenčne objekte, ki presegajo ponudbeno vrednost, ki
jih je uspešno izvedel v zadnjih petih letih.
Reference morajo potrditi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi ter standardi in normativi, veljavni za predmet javnega naročila v
RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 8/05-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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. 2. 2006 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: 7. 11. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (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: 14. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Ob-28310/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30775-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: jure.ahacic@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: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič,
Miklošičeva 24, pritličje, vložišče, soba št.
51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana,
Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija-009/05-S.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe usmerjenih
obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih
zdravstvenih pregledov pri posameznem
sklopu mora navesti ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 2 razpisne dokumentacije).
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 razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 meseci od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe, eno bianco menico s pooblastilom za izpolnitev
menice in nalogom za plačilo menice, v višini 10% ocenjene vrednosti za sklop/sklope
javnega naročila (brez DDV), za katerega/
katere daje ponudnik ponudbo, plačljivo pri
banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika;
– izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
– dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim
DDV), plačljivi pri banki-domiciliatu, ki vodi
transakcijski račun ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po 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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila, ponudnik predloži izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, (velja za ponudnike – pravne ali ﬁzične osebe v smislu druge alinee 21. člena
Zakona o varnosti in zdravju pri delu), ponudnik predloži odločbo pristojnega organa
o podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe za zdravstveno dejavnost s področja zdravstvenega
varstva pri delu, pogodbo o koncesiji ter
žigosano in s strani odgovorne osebe pristojnega organa podpisano izjavo, da ponudniku kot koncendentu ta koncesija ni bila
odvzeta (velja za ponudnike – pravne ali ﬁzične osebe v smislu druge alinee 21. člena
Zakona o varnosti in zdravju pri delu);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ponudnik predloži izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe
ponudnika podpisan obrazec Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
4. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik predloži potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni

bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
5. 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 za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
6. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega 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, ponudnik predloži izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence;
7. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati, ponudnik predloži
potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
8. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben, če je ponudnik javni zdravstveni zavod
predloži obrazec BON-1/Z, izpolnjen in potrjen s strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); če je ponudnik
pravna oseba predloži obrazec BON-1/P
izpolnjen in potrjen s strani AJPES in če
je ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES;
9. da izpolnjuje tehnične in kadrovske
pogoje za priznanje sposobnosti, ponudnik
predloži izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
Izjava ponudnika, da razpolaga z ustrezno
opremo in zaposlenimi;
10. da izpolnjuje pogoje ﬁnančnega zavarovanja, ponudnik predloži.
Garancija za resnost ponudbe, eno bianco menico s pooblastilom za izpolnitev
menice in nalogom za plačilo menice, v višini 10% ocenjene vrednosti za sklop/sklope
javnega naročila (brez DDV), za katerega/
katere daje ponudnik ponudbo, plačljivo pri
banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika.
Izjava ponudnika o predložitvi garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
– dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic
v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), plačljivi pri banki-domiciliatu, ki
vodi transakcijski račun ponudnika.
Poleg navedenih dokumentov mora ponudnik predložiti še:
1. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
“Podatki o ponudniku”;
2. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
“Ponudba”;
3. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
“Predračun”;
4. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec “Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisa
in da v ponudbi ni posredoval zavajajočih
podatkov”;
5. žigosan in s strani odgovorne osebe
ponudnika podpisan “Vzorec pogodbe”;
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6. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
“Izjava ponudnika o dopustnosti poslovanja
z naročnikom”;
7. izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisan obrazec
“Terminski načrt izvajanja zdravstvenih pregledov”.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) potrdilo, da je ponudnik registriran
pri pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo: ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
(b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
(a) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, 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;
(b) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
(c) potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika: če je ponudnik javni zdravstveni
zavod predloži obrazec BON-1/Z, izpolnjen
in potrjen s strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES); če je ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P
izpolnjen in potrjen s strani AJPES in če
je ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
in zdravju pri delu.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do časa za predložitev
ponudb, to je do dne 3. 11. 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 31. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb

naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2005
ob 11. uri; sedež naročnika – Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-28315/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Izola d.o.o., kontaktna oseba: Miran Milenkovski, Industrijska cesta 8, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/66-34-950, faks
05/66-34-949, elektronska pošta: miran.milenkovski@komunala-izola.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika
na vzdrževanju javnih in prometnih površin ter interventnih del na kanalizaciji
in na pokopališču na območju Občine
Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: področje Občine Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enoletne storitve za potrebe JP Komunala Izola
d.o.o.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna 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:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– da ni v kazenskem postopku ali osumljen kaznivega dejanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da ni imel blokiranega TTR zadnjih 6
mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis iz sodnega registra,
– priglasitev na davčnem uradu za s.p.,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za s.p.,
– BON 2 in BON 3 ali potrdilo ponudnikove poslovne banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– minimalno 10 NK delavcev,
– minimalno 2 KV delavca.
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: 250/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT. Valuta: do prevzema
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TTR Banka
Koper 10100-0029080595 ali blagajna na
sedežu podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 30. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– vodja javnega naročila,
– komisija,
– pooblaščeni predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 10. uri; JP Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
JP Komunala Izola d.o.o.
Ob-28317/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Logatec, kontaktna oseba: Jože Petkovšek, Notranjska cesta 29,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 754-26-50,
faks 754-26-50, elektronska pošta: zdlekonomat@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05JN-10/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevozi bolnikov iz območja Občine Logatec v dializne centre.
Šifra NUTS: SI00A.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.12.21.70-1.
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:
– menica za resnost ponudbe v višini
10% od višine ponudbe, skupaj z menično
izjavo,
– bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skupaj z menično izjavo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun plačal v roku 30 dni od prejema
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Račun se
izstavlja enkrat mesečno.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zdravstveni dejavnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 80% – 80 točk,
– sistem združevanja voženj bolnikov
20% – 20 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05JN-10/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 01264-6030922280 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: do 20. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11.
2005 ob 12. uri; Zdravstveni dom Logatec,
Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Zdravstveni dom Logatec
Ob-28326/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 6.a).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja, oseb in interesov.
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.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
3. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 24. 6.
2006;
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;
3. po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, veljavno do 31.
1. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
75-dnevni plačilni rok od datuma 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 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, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugemu organu, za kar mora
predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. veljavno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila;
3. izjava ponudnika, dana 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;
4. 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;
5. izjava ponudnika, dana 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:
6. 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;
7. 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;
8. da predloži:
a) izračun zahtevane višine zajamčenega kapitala (garancijski sklad);
b) doseženo višino zajamčenega kapitala za preteklo poslovno leto (2004);
c) letno poročilo (2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. izjava, da samostojno nudi vse vrste
zavarovanj, ki so predmet tega javnega razpisa in sprejema vse zahteve naročnika;
10. izjava, da zagotavlja 75-dnevni rok
plačila premije od pravilno izstavljenega računa;
11. referenca: da ima sklenjeno zavarovanje vsaj z eno bolnišnico za vsaj tri zavarovalne vrste iz skupine premoženjskih
zavarovanj, vključno s splošno civilno odgovornostjo;
12. izjava, da bo v primeru škodnega
dogodka poravnal 70% prvotno skupno ocenjene škode (nesporni del zavarovalnine)
v obliki akontacije pred popolno likvidacijo
škode v roku 14 dni od prijave škodnega
dogodka.
13. izjava, da se zavezuje poravnati celotno (dejansko) škodo v roku 14 dni od dneva
zbrane popolne (škodne) dokumentacije potrebne za končno poravnavo škode;
14. izjava, da sprejema v letu 2004 dosežen poslovno-tehnični rezultat naročnika
iz naslova strojelomnega zavarovanja, ki
znaša 35%.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti le osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu, faks
02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo je
treba vplačati na podračun EZR št. 011006030278185, s pripisom za RD: Zavarovanje premoženja, oseb in interesov.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je treba
predložiti do 24. 11. 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: 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: 25. 11. 2005
ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 32,000.000 SIT. Naročilo se odda za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2005 ali 39 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki prijavljenih
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2005
ob 12. uri; sedež Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj

Ob-28342/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj, kontaktna oseba: Štefka Krkovič,
Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-19-53, faks 01/836-19-56, elektronska pošta: rdf.sklad@siol.net, internetni
naslov: http://www.rdf-sklad.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 storitev: kategorija storitve 9A (računovodske in knjigovodske storitve).
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 331-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje računovodskih storitev v letih 2006, 2007, 2008 in 2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje računovodskih storitev – vodenje temeljne poslovne knjige, pomožnih knjig,
obračun plač in drugih dohodkov, izdelava
računovodskih izkazov…
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnikovega naročnika o opravljanju računovodskih storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS,
št. 23/99).
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.

Ob-28438/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev fotokopiranja in razmnoževanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): I B – 27.
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. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT veljavno do 30. 6.
2006,
2. po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbe v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo treh let.
Kandidati, katerih skupna ponudbena
vrednost ne presega 30,000.000 SIT, ne
predložijo garancij iz prve in druge točke
predhodnega odstavka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni
plačilni rok od datuma 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 usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
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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, dana 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 ponudnika, da nudi 75-dnevni
plačilni rok od datuma izstavitve računa;
8. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 30. 6.
2006;
9. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo treh let.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. izjava ponudnika, da zagotavlja
100% razpisanih vrst storitev;
11. izjava ponudnika, da bo storitve
opravljal v prostorih Splošne bolnišnice
Maribor. Naročnik bo izbranemu izvajalcu
omogočil na področju bolnišnice primerno
lokacijo za izvajanje storitev fotokopiranja
in razmnoževanja. Za prostor bo naročnik izvajalcu zaračunal izključno obratovalne stroške (elektriko, vodo, ogrevanje). Mesečni
obratovalni stroški znašajo ca. 34.800 SIT
z DDV;
12. izjava ponudnika, da bo delovni čas
od 8. do 16. ure vsak delovni dan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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:
Izvajanje storitev fotokopiranja in razmnoževanja.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 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: 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: 30. 11. 2005
ob 10. uri, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 30,000.000 SIT. Pogodba se bo sklenila za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-28443/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 15-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 80/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje O'glasne pošte, Poštnih razgledov
in Uradnega glasila Pošte v letu 2006.
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:
78.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: tiskanje ovitka in dodatnega lista O'glasne pošte.
3) Obseg ali količina: 6 izdaj po 731.000
kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: tiskanje Poštnih razgledov.
3) Obseg ali količina: A: 11 številk po
8.900 izvodov; B: 11 številk po 8000 izvodov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskanje uradnega glasila
Pošte.
3) Obseg ali količina: 4 izdaje po 1.100
kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskanje:
1. sklop: ovitka in dodatnega lista O'glasne pošte: 6 izdaj po 731.000 kosov,
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2. sklop: Poštnih razgledov: 11 številk in
3. sklop: Uradnega glasila Pošte: 4 izdaje po 1100 kosov.
Količine so okvirne.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 3,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi bančno garancijo 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,
– 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,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično 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,
– 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 Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– izjava ponudnika o izdelavi predvidenih
materialov po predvidenih tehničnih speciﬁkacijah, v predvidenih nakladah in v predvidenih rokih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
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: 80/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 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: 12. 12. 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. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 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: 17. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28490/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Ivanič Tomi,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/671-047, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Tomi.Ivanic@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.
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: 1-2-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj in vzdrževanje aplikacije za sledenje gozdno lesnih sortimentov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
cesta 58, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Razvoj aplikacije za sledenje gozdno
lesnih sortimentov.
2. Vzdrževanje aplikacije za sledenje
gozdno lesnih sortimentov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila za opravljeno storitev je najmanj 30
dni po prejemu računa izvajalca po dobavi
in primopredaji predmeta naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi oziroma skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo sodišča, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi oziroma skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: 21. 11. 2005.
Cena: 1.800 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, sklic na številko 77-10-05/2.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana – sejna soba (soba št. 9).
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: pisna vprašanja, najkasneje do 16. 11. 2005 do 11. ure
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana s pripisom: dodatne informacije – javni razpis SGLS št.: 1-2-2/2005.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-28491/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Miha Zupančič, Alojz Rihter, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-11-00, faks 01/436-12-28, elektronska pošta: Miha.Zupancic@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.
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: 1-2-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prepis geodetske podatkovne baze in
drugih baz Sklada v digitalni obliki v relacijsko bazo ArcSDE, prilagoditev aplikacije graﬁčnega vpogledovalnika relacijski bazi ArcSDE in vzdrževanje aplikacije
graﬁčnega vpogledovalnika na osnovi
relacijske baze ArcSDE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
cesta 58, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Prepis geodetske podatkovne baze in
drugih baz Sklada v digitalni obliki v relacijsko bazo ArcSDE, prilagoditev aplikacije
graﬁčnega vpogledovalnika relacijski bazi
ArcSDE.
2. Vzdrževanje aplikacijje graﬁčnega
vpogledovalnika na osnovi relacijske baze
Arc SDE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila za opravljeno storitev je najmanj 30
dni po prejemu računa izvajalca po dobavi
in primopredaji predmeta naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi oziroma skladno
z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo sodišča, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi oziroma skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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. 11. 2005.
Cena: 2.200 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, sklic na številko 77-10-05/1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2005 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 10. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana – sejna soba (soba št. 9).
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: pisna vprašanja, najkasneje do 23. 11. 2005 do 11.
ure na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana s pripisom: dodatne
informacije – javni razpis MigrArcSDE št.:
1-2-1/2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-28494/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktni osebi: Bojan Bajde, Igor Ahačevčič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/478-92-10, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: bojan.bajde@gov.si, internetni naslov: www.arsktrp.gov.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: 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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: AKTRP-tisk obrazcev
2006/2 št. 576/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, predtisk, dotisk in konfekcioniranje računalniških obrazcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava posameznega
naročila na sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; pomožni predmet, glavni besednjak: 78.21.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
posameznih tiskovin so opredeljene v razpisni dokumentaciji in so zgolj okvirne, saj
naročnik objektivno vnaprej ne more natančno deﬁnirati količin posameznih obrazcev.
Zaradi tega se naročnik ne zavezuje naročiti določene količine posamezne tiskovine,
temveč bo te naročal sukcesivno glede na
dejanske potrebe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečni
obračun, rok plačila najmanj 30 dni po prejetju pravilno izstavljene fakture za nazaj.
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 zadnjih treh letih pred
objavo razpisa natisnil in dobavil poljubnemu naročniku vsaj 1,000.000 obrazcev poljubnega formata;
5. priprava in prvi tisk obrazcev, ki so navedeni v speciﬁkacijah, v roku 10 dni od pre-
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jema posameznega naročila. Tisk dodatne
količine obrazcev po naknadnem naročilu:
3 delovne dneve.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, če ponudnik takega dovoljenja ne
bo predložil bo naročnik štel, da je podal
lastno izjavo, da ga za opravljanje predmetne dejavnosti glede na veljavno zakonodajo
ne potrebuje;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4: pogodbe, prevzemni zapisniki, naročilnice iz
katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 5: ponudnik potrdi roke izvedbe s predložitvijo
obrazca A-7.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AKTRP-tisk obrazcev 2006/2 št. 576/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumantacija je brezplačno na voljo na internetni strani: http://www.praetor.si (rubrika javna
naročila) oziroma pisni zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi na:
Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana
ali po e-mailu: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 13. uri; Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: veljavnost pogodbe: od njene sklenitve po izvedbi postopka javnega naročila do 1. 3. 2007 (za
leto 2007 pod pogojem, da bodo v takratnem proračunu v ta namen zagotovljena
sredstva).

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-28495/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-82-518, faks 04/20-26-718.
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. 04/20-82-518,
faks 04/20-26-718.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_010.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj prevzema in dostave
perila so lokacije zdravstvenih domov, navedene v sklopih.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ZD Jesenice.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ZD Tržič.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ZD Škofja Loka.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: ZD Kranj.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: Zobna poliklinika Kranj.
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: različne vrste perila, ki se pojavlja pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v letni vrednosti
13,000.000 SIT za vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe bo ponudnik jamčil z menico.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazilo, da ponudnik upošteva predpise o varovanju okolja;
– ostala dokazila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 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: 14. 10. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-28496/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-20-00, faks +386/1/478-23-40,
elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 024/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža neprobojnih sten,

vrat in okenc za delovna mesta s strankami v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP Ottava, VP Peking,
VP Tokio, VP Teheran, VP Bratislava, VP
Bruselj, VP Tel Aviv, VP Washington, GK
Cleveland.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VP Canbera, GK New
York, VP Ottava, VP Peking, VP Tokio, VP
Teheran, VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel
Aviv, VP Washington, GK Cleveland.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.42.11.52-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 501,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža neprobojnih sten, vrat in okenc
za delovna mesta s strankami v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike
Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP
Ottava, VP Peking, VP Tokio, VP Teheran,
VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel Aviv, VP
Washington, GK Cleveland.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec 1. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
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 ima kadre, opremo in ﬁnančna sredstva za zagotovitev izvedbe posla,
oprema je skladna s speciﬁkacijami.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 1: izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo pod točko 2: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo
naročnik štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe
izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti;
– dokazilo pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo pod točko 4: ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja,
da ima kadre, opremo in ﬁnančna sredstva
za zagotovitev izvedbe posla. Skladnost
opreme je razvidna iz izpolnjenega obrazca
A-10, Speciﬁkacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo pod točko 4: ponudnik

Št.

93 / 21. 10. 2005 /

Stran

7733

s podpisom ponudbe izjavlja, da ima kadre,
opremo in ﬁnančna sredstva za zagotovitev
izvedbe posla. Skladnost opreme je razvidna 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: 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: 024/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2005 do 12.
ure; ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 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 je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 13. uri; Praetor d.o.o. (sejna soba), Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Javno naročilo (razen DDV) se ﬁnancira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU št.
236/2005 z dne 23. 9. 2003).
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih straneh http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-27996/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Benjamin Turnšek, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
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faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za daljinsko
vodenje ločilnih mest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Primorska d.d.,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobavljeno in montirano na lokacije
daljinsko vodenih ločilnih mest na področju
Elektro Primorske.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek
iz sodne ali druge evidence, da ima ponudnik veljavno registracijo za dejavnost, katere
je predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 11. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428-dobava
in montaža opreme za daljinsko vodenje
ločilnih mest.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 2. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Ob-28010/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktne osebe: Miroslav Ritovšek – tehnični del, Jože Blagotinšek – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV., Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 16/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav:
– kabel energetski SN,
– univerzalni samonosni kabli SN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
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: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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: cena, reference, rok plačila.
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 15. 11. 2005 v
pisni obliki.
Cena: 6.000 SIT (DDV je vštet). Valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 16/05. (Dokazilo
posredovati po faksu 03/54-85-023.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Miroslav Ritovšek, univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-361,
GSM 031/610-477, Jože Blagotinšek, tel.
03/42-01-381, GSM 031/323-200 in Danica
Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
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Št. 2523/05
Ob-28290/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Mojca Škerjanec – tehnično
področje, Irena Homovc Gačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 30/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za izgradnjo optičnih povezav po 20 kV daljnovodih na relacijah:
RTP Črnuče – RTP Kamnik, TP Merkur
Rudnik – RTP Grosuplje in RTP Grosuplje – RP Ivančna Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisanega blaga
je fco skladišče naročnika: RTP Črnuče, Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, ga.
Homovc – Gačnik – razloženo.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32520000, dodatni predmeti: 32521000,
32522000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32521000.
2) Kratek opis: ADSS in TOSM optični
kabel.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: največ 5 tednov od podpisa pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000.
2) Kratek opis: kabelske spojke.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: največ 5 tednov od podpisa pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ADSS in TOSM optični kabel
in
– sklop 2: kabelske spojke.
Celotna količina in obseg so razvidni iz
Tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: največ 5 tednov od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, to je do 10. 3. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaz-novan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovan-jem, oziroma
so posledice sodbe že izbri-sane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave RS,
v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,
V BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je ponudnik
samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše
od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT, če se ponudba nanaša samo
na razpisni sklop 2, oziroma 500.000 SIT,
če se ponudba nanaša na oba ali samo na
razpisni sklop 1,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o ponujenem ADSS kablu – velja samo za razpisni
sklop 1,
– izpolnjene preglednice o ustreznosti
(kabla,...) – velja samo za razpisni sklop 1,
– vsa tehnična dokumentacija po spisku
v točki 1.5 Tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe ter za vse v
ponudbi navedene podizvajalce.
Tuji ponudniki
Kolikor je ponudnik tuja pravna ali ﬁzična oseba, mora predložiti zgoraj zahtevana
ustrezna dokazila pristojnih institucij skladno
z Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in
o načinu preveritve teh listin (Ur. l. RS, št.
13/01). V primeru, da država, kjer ima ponudnik sedež, oziroma stalno prebivališče,
ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– sklop 1: ADSS in TOSM optični kabel:
1. skupna ponudbena vrednost (93%),
2. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
proizvajalca (2%),
3. reference ponujenega kabla (5%);
– sklop 2: kabelske spojke:
1. skupna ponudbena vrednost (98%),
2. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
proizvajalca (2%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 30/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 11. 2005, vsak
delovnik med 9. in 11. uro (skladno s prilogo
A objave).
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., št. 06000-0076655034, sklic na št.
23003371-30, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2005
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 4. 11.
2005 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2326/05
Ob-28291/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Srečo Grkman, inž.
elekroenergetike – tehnično področje, Irena
Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih vozil za prevoz oseb in
stvari.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava osebnih vozil
je avtopark naročnika na Podrečju v Domžalah.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34000000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
2) Kratek opis: osebna vozila (od 1100
do 1250 ccm).
3) Obseg ali količina: 21 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
2) Kratek opis: osebna vozila (od 1100
do 1400 ccm).
3) Obseg ali količina: 18 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113000.
2) Kratek opis: osebna vozila 4x4 (od
1200 do 1300 ccm).
3) Obseg ali količina: 4 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
2) Kratek opis: osebna vozila za prevoz
oseb in stvari (od 1400 do 1600 ccm).
3) Obseg ali količina: 14 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113000.
2) Kratek opis: osebna vozila za prevoz
oseb in stvari 4x4 (od 1800 do 2000 ccm).
3) Obseg ali količina: 5 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34111000.
2) Kratek opis: osebno vozilo za prevoz
oseb in stvari Furgon (od 1800 do 2000
ccm).
3) Obseg ali količina: 1 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
2) Kratek opis: osebno vozilo za prevoz
oseb in stvari (od 2000 do 2500 ccm).
3) Obseg ali količina: 6 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobavni rok osebnih vozil je do
31. 12. 2005.
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:
– I. sklop – osebna vozila (od 1100 do
1250 ccm): 21 kom.,
– II. sklop – osebna vozila (od 1100 do
1400 ccm): 18 kom.,
– III. sklop osebna vozila 4x4 (od 1200
do 1300 ccm): 4 kom.,
– IV. sklop – osebna vozila za prevoz
oseb in stvari (od 1400 do 1600 ccm): 14
kom.,
– V. sklop – osebna vozila za prevoz
oseb in stvari 4x4 (od 1800 do 2000 ccm):
5 kom.,
– VI. sklop – osebno vozilo za prevoz
oseb in stvari Furgon (od 1800 do 2000
ccm): 1 kom.,
– VII. sklop – osebno vozilo za prevoz
oseb in stvari (od 2000 do 2500 ccm): 6
kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, oziroma 3% skupne ponudbene vrednosti, če znaša skupna ponudbena vrednost vseh sklopov za katere daje
ponudbo do vključno 25,000.000 SIT ter z
rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do 11. 3. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih osebnih vozil
v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu
s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčne
uprave RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani servisni službi ponujenih osebnih vozil
v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Tuji ponudniki
Kolikor je ponudnik tuja pravna ali ﬁzična oseba, mora predložiti zgoraj zahtevana
ustrezna dokazila pristojnih institucij skladno
z navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in
o načinu preveritve teh listin (Ur. l. RS, št.
13/01). V primeru, da država, kjer ima ponudnik sedež, oziroma stalno prebivališče,
ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost (95%),
2. garancijska doba (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. novembra
2005, vsak delovnik med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana,
d.d. št. 06000-0076655034, sklic na št.
23003371-25-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. november 2005
ali 28 dni od odposlanja obvestila do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. marca 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. november
2005 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 4.
novembra 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-27995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Ivan Skrt, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-66-00, faks 05/339-67-31, elektronska
pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: DV 20 kV RP Miren Ciciban-RP Sela,
gradbeno montažna dela s postavitvijo
jeklenih stebrov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe:
– garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere je
predmet javni razpis; potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. reference,
4. način plačila,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Cena: 13.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428-DV 20
kV Miren-Sela, gradbeno montažna dela.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 9. 1. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Št. 024936
Ob-28335/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 27 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vodovoda in kanalizacije v Šiški
(ponovitev javnega razpisa).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šiška, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: obnova vodovoda in kanalizacije v Šiški.
3) Obseg ali količina kanal: 388,72 m,
vodovod: (dolžina brez hp) 2.157,45 m.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova vodovoda in kanalizacije v Šiški – kanal: 388,72 m, vodovod: (dolžina brez hp)
2.157,45 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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1. ponudbena cena,
2. reference.
3. usposobljenost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 27 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 8.40, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o
Št. 024936
Ob-28337/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 28 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja centralne čistilne naprave Podpeč–Preserje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Brezovica pri Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: gradnja centralne čistilne
naprave Podpeč–Preserje.
3) Obseg ali količina: čistilna naprava v
velikosti 5100 PE.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
centralne čistilne naprave Podpeč–Preserje
– velikost čistilne naprave za 5100 PE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2006.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena.
2. reference,
3. usposobljenost,
4. kreditiranje izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 28 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 9. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Storitve
Št. 738/05
Ob-28123/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Janja Svetina
Dolžan, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/59-71-510, faks 04/59-71-513,
elektronska pošta: obcina.trzic@trzic.si,
internetni naslov: http://www.trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Tržič za obdobje od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2010.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Občine Tržič za obdobje od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava na merilnih mestih,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji na
območju Občine Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava električne energije upravičenim odjemalcem po visoki, mali in
enotni tariﬁ (VT, MT in ET).
3) Obseg ali količina: navedeni po odjemnih mestih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: kot v razpisu.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: zagotovljena dobava
električne energije za javno razsvetljavo po
enotni tariﬁ (ET).
3) Obseg ali količina: navedeni po odjemnih mestih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: kot v razpisu.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je dobava približno 800.000 kWh
električne energije, natančnejša ocena po
odjemnih mestih je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (4,000.000
SIT), bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (12,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo mesečnih računov, v 30 dneh
po prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pridobljena licenca za dobavo električne energije – 6. člen Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo);
2. dokazilo, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
(4,000.000 SIT);
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (12,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vsaj 3 potrjene reference o dobavi vsaj 800.000 kWh električne energije
v enem letu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. Reference o dobavi električne energije
potrjene s strani naročnikov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije se znesek nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri upravi
RS za javna plačila, OE Kranj številka
01331-0100006578.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– člani komisije za javna naročila naročnika,
– predstavniki ponudnikov,
– drugi zainteresirani glede na prostorske zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 13. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo 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: 14. 10. 2005.
Občina Tržič
Št. 024932
Ob-28331/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje računov s posebno položnico za
obračun vodarine in kanalščine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava računov in opominov na pošto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: tiskanje računov s posebno položnico za obračun vodarine in kanalščine.
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3) Obseg ali količina: tiskanje računov s
posebno položnico za obračun vodarine in
kanalščine – približno 50.000 kos/mesec, ter
opominov približno 6.500 kos/mesec.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskanje
računov s posebno položnico za obračun
vodarine in kanalščine – približno 50.000
kos/mesec, ter opominov približno 6.500
kos/mesec.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.4) Drugi podatki: ponudnik mora
biti vključen na seznam tiskarn za obrazce
posebnih položnic PP01 in posebnih nakaznic PN 02 po medbančnem dogovoru o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: medbančni dogovor o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 24 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 8.20, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 024935
Ob-28333/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje geodetskih del za potrebe katastra Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana in okolica.
II.1.8) Nomenklatura
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje geodetskih del
za potrebe katastra Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
3) Obseg ali količina: izvajanje geodetskih del za potrebe katastra Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje geodetskih del za potrebe katastra Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik mora biti vpisan v imenik
geodetskih podjetij pri IZS.
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:
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1. ponudbena cena,
2. reference izmerjenega vodovodnega
ali kanalizacijskega omrežja,
3. reference izmerjenih vodovodnih ali
kanalizacijskih priključkov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25 geod/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-28122/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja Delak, univ.
dipl. inž. arh., Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/231-36-79, faks
01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.
delak1@gov.si; v sodelovanju z Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, udia,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaji@zaps.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna

oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt Dom
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija.
II.1.2) Opis: javni, projektni, odprti, enostopenjski natečaj za objekt Dom upokojencev Idrija.
II.1.3) Kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, dodatni predmet: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: ni.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
a) funkcionalna merila (50%),
b) oblikovalska merila (25%),
c) ostala merila (25%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, št. računa, odprtega pri SKB 03100-1001291427 s
pripisom "natečaj Idrija".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006.
Čas oddaje v prostorih Zbornice do 12.
ure, sicer pri oddaji po državni pošti s priporočeno pošiljko s povratnico velja žig oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: jezik, v katerem morajo biti
elaborati je slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 4,800.000 SIT,
2. nagrada: 3,000.000 SIT,
3. nagrada: 1,850.000 SIT;
tri priznanja po 880.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina vsem, ki bodo zadostili natečajnim pogojem 440.000 SIT bruto
bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
– mag. Janez Lajovic, univ. dipl. inž. arh.,
predsednik, ZAPS,
– Dunja Bubanj, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednika, MDDSZ,
– Višnja Delak, univ. dipl. inž. arh., član,
MDDSZ,
– Maja Majnik, univ. dipl. polit., član,
MDDSZ,
– Samo Beričič, univ. dipl. iur., član,
MDDSZ,
– Kosta Jurkas, univ. dipl. inž. arh., član,
ZAPS,
– Boris Volk, univ. dipl. inž. arh., član,
ZAPS,
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– Petra Paškulin, univ. dipl. inž. arh., namestnik članov za ZAPS,
– Tomo Brezovar, univ. dipl. ek., namestnik članov za naročnika,
– Vlasta Vesna Emeršič Čeh, univ. dipl.
inž. arh., poročevalka,
– Damijan Gašparič, univ. dipl. inž. arh.
MArch, skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo
in prostor Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-76/2005/11
Ob-28662/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve: kontaktna oseba: Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1; dopolnilni besednjak: računalniška oprema in pribor; glavni besednjak, glavni predmet: 33.25.24.00-5; dopolnilni besednjak: oprema za meritve in
preverjanje; glavni besednjak, glavni predmet: 33.26.26.00-0; dopolnilni besednjak:
sistemi za detekcijo eksplozivnih snovi.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pravosodje in notranje zadeve, nabava opreme za mejno kontrolo, informacijska, telekomunikacijska in tehnična
oprema – ponovitev razpisa za neuspešne
sklope.
II.5) Kratek opis: dobava informacijske in tehnične opreme za nadzor državne meje (čitalci, osebni računalniki,
tiskalniki, sistemi za pregled avtentičnosti dokumentov, detektorji radioaktivnih snovi, ročni termalni prikazovalniki, detektorji eksplozivnih snovi,
detektorji drog). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v razpisni
dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,590.051,40 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. – LOT 1, oprema za
Aﬁs: SRC.SI d.o.o., Tržaška c. 116, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-80-00,
faks +386/1/423-41-73, elektronska pošta:
mitja.svet@src.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
249.334 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. – LOT 2, tehnična
oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična oprema: DAT-CON d.o.o.,
Polzela 136 A, 3313 Polzela, Slovenija, tel.
+386/3/703-33-00, faks +386/3/572-04-08,
elektronska pošta: info@dat-con.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 835.589,70
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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. – LOT 3, tehnična
oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična oprema: naročilo ni bilo
oddano nobenemu ponudniku, ker na razpis ni prispela nobena ponudba
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0302.02, razpis
št. 2, ponovitev neuspešnih sklopov.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2005, 22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 2005 30-31-8242 z dne
25. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da;
– 2003 nacionalni Phare program –
pravosodje in notranje zadeve,
– SI0302.02.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 430-76/2005/11
Ob-28663/05
I.1) Ofﬁcial name and address
of the contracting authority: Republic of Slovenia, Ministry of interior, for
the attention of: Nataša Grgasovič,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenia, telephone +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, internet address:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: supplies.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object: 30.20.00.00-1;
computer equipment and supplies; main
object: 33.25.24.00-5; equipment for
measurement and control: main object:
33.26.26.00-0; system for explosives detection.
II.4) Title attributed to the contract by
the contracting authority: justice and home
affairs, supply of equipment for the stateborder control information, telecommunication and technical equipment – re-tendering procedure.
II.5) Short description: the aim of the
contract is the supply of information
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and technical equipment for state-border control (scanners, personal computers, printers, system for document
examination, hand held radionuclide
identiﬁer, hand held thermal imagers,
explosives and narcotics portable detector). Detailed description of object of
the contract is stated in the tender dossier.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 1.590.051,40 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider: contract No – LOT 1, Equipment
for Aﬁs: SRC.SI d.o.o., Tržaška c. 116,
1000 Ljubljana, Slovenia, telephone:
+386/1/242-80-00, fax +386/1/423-41-73,
electronic mail: mitja.svet@src.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price:
249.334 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service
provider: contract No – LOT 2, technical
equipment for border control and border
crossings – technical equipment: DATCON d.o.o., Polzela 136 A, 3313 Polzela,
Slovenia, telephone +386/3/703-33-00,
fax +386/3/572-04-08, electronic mail
info@dat-con.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price:
835.589,70 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
contract No – LOT 3, technical equipment
for border control and border crossings
– technical equipment: the contract has
not been awarded to any tenderer, since
no tenders were received.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.2) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0302.02, tender no. 2, re-tendering procedure.
VI.3) Date of contract award: 13. 7.
2005, 22. 7. 2005.
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; 2005/S
062-059720 of 30. 3. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes;
– 2003 National Programme for Slovenia – Justice and Home Affairs.
a) Program: Phare,
b) Financing: SI0302.02.
VI.8) Date of dispatch of this notice
17. 10. 2005.
Ministry of interior
Št. 630/05
Ob-27923/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.5) Kratek opis: nakup treh ultrazvočnih aparatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,833.333,33 SIT oziroma:
1. sklop; ultrazvočni aparat za ginekološko ambulanto 12,500.000 SIT;
2. sklop; ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko
10,833.333,33 SIT;
3. sklop; ultrazvočni aparat za ﬂebološko dejavnost 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. sklop; ultrazvočni aparat za ginekološko ambulanto;
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop 100%;
2. sklop; ultrazvočni aparat z barvnim
doplerjem za neonatalno diagnostiko;
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop 100%;
3. sklop; ultrazvočni aparat za ﬂebološko dejavnost;
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop 80%,
2. število delovnih kanalov več kot
1024 5%,
3. dinamično območje nad 220 dB
1%,
4. možnost rotiranja tipkovnice za več
kot 120 0 v vsako stran 5%,
5. samodejne dopler meritve in analiza
slike 1%,
6. možnost
hranjenja
minimalno
100.000 statičnih slik na internetnem HDD
1%,
7. možnost hranjenja 1.000 dinamičnih
slik na internem HDD 1%,
8. več kot 1.000 slik v cineloop sekvenci 1%,
9. mobilni aparat (na kolesih), teža
aparata pripravljenega za delo (kar pomeni, da je aparat opremljen s tiskalnikom
in vsem potrebnim priborom in sondami)
manj kot 120 kg 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 25/05 – 1. sklop;
ultrazvočni aparat za ginekološko kliniko:
Medias international, d.o.o., Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-23-00, faks 01/520-24-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 1. sklop: ultrazvočni
aparat za ginekološko ambulanto: cena
pogodbe 10,395.624,48 SIT z DDV oziroma 8,663.020,40 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 25/05 – 3. sklop;
ultrazvočni aparat za ﬂebološko dejavnost:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 3. sklop: ultrazvočni
aparat za ﬂebološko dejavnost: cena pogodbe 8,561.536,37 SIT z DDV oziroma
7,134.613,64 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 (za 1.
sklop 2, za drugi sklop 3, za 3. sklop 2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 21 z dne
15. 4. 2005, Ob-10264/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 2. sklop; ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko je naročnik na podlagi 77. člena ZJN-1 sprejel odločitev o
zavrnitvi vseh ponudb, odločitev je bila
objavljena v Ur.l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21050/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-27926/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut "Jožef Stefan", kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/05.
II.5) Kratek opis: robot za kristalizacijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 10/05: Dunn
Labortechnik GmbH, Thelenberg 6, 53567
Asbach, Nemčija, tel. 02683-43-094, faks
02683-42-776.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,400.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: CO »Nanoznanosti in nanotehnologije (NIN) in CO
»Okoljske tehnologije »OT«.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Institut "Jožef Stefan"
Št. 186/05
Ob-27938/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana, kontaktna oseba: Vladimir Peruničič, Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-32-402, faks 01/51-32-550, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: lahka 35 mm ﬁlmska
kamera.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,820.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– tehnične karakteristike,
– poprodajne aktivnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/2005: Arnold&Richter Cine Technik GmbH, kontaktna oseba:
Thomas Popp, Türkenstrasse 89, D-80799
München, Nemčija, tel. 0049/893-80-90,
faks 0049/893-809-12-44, elektronska
pošta: tpopp@arri.de, internetni naslov:
www.arri.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 193.945 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 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 z dne 5. 8.
2005, Ob-21900/05.
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: 12. 10. 2005.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana
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Št. 404-08-303/2005-41
Ob-27944/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
01/471-17-30.
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
270/2005-ODP Računalniška strojna in komunikacijska oprema.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna in komunikacijska
oprema po sklopih:

Sklop

Količina
kos/kpl

Predmet naročila

1

Sprejemniki osebnega klica

2

Mobilni snopovni radijski terminali

3

Mobilni snopovni radijski terminali z vgrajenim GPS
sprejemnikom in sistem spremljanja lokacije vozil

100 kosov
65 kosov +
60 kosov
20 kosov +
1 komplet
150 kosov +
35 kosov +
50 kosov +
25 kosov

4

Akumulatorske baterije

5

Terenski vodoodporni prenosni računalniki

31 kompletov

6

Računalniki za vgradnjo v operativne pulte ReCO

52 kompletov

7

Oprema radijskega linka računalniškega omrežja

2 kompleta

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 56,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ocena_ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije

ocena _ ponudbe � ocena _ ponudnika � ocena _ cene _ in _ garancije

Legenda:
ocena_ponudbe

-

ocena_ponudnika
ocena_cene in_garancije

-

Številčna vrednost v območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve decimalni mesti
Številčna vrednost v območju med 0 in 200
Številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena
na dve decimalni mesti

Na osnovi števila točk ocena_ponudbe, bo naročnik izbral ponudnike za posamezne sklope z najvišjim številom pridobljenih
točk, s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve decimalni mesti. Pri
vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri vrednostih na tretjem
decimalnem mestu od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni sklop naročila pri posameznem ponudniku je lahko 1000.
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Ocena ponudnika
Točkovanje ponudnikov opreme
50
Pooblaščen zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec ponujene opreme – (predloži potrdilo proizvajalca)
DA

0
NE

x5
Število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 20 točk) – (predloži poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan
Skupen čas usposabljanj na leto na področju, ki je predmet
javnega razpisa v obdobju zadnjih dveh let (največ 30 točk)
(predloži kopije originalnih potrdil) Interna usposabljanja v
podjetju ne štejejo!*
20
Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v času življenjske DA
dobe

0
NE

30
Ali ima proizvajalec certiﬁkat iz serije ISO 9000 (predloži ko- DA
pijo certiﬁkata)

0
NE

50
DA

0
NE

Dosedanje reference v zvezi s ponujenim predmetom javnega
naročila v zadnjih dveh letih! (predloži spisek referenc)

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno
označenega časa trajanja usposabljanja upoštevali, da je usposabljanje trajalo en dan.
V primeru, da je na potrdilu originalno navedenih več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja upoštevali naveden čas usposabljanja pomnožen s številom navedenih udeležencev.

DA
12

NE

V vprašalniku je pravilne odgovore potrebno prekrižati. V nasprotnem
primeru jih ne bomo upoštevali.
Na vprašanja, kjer je za odgovor potrebno vpisati števil�ni podatek je
tega potrebno vpisati v zato pripravljeni okvir�ek.
Podatkov v osen�enih poljih ni dovoljeno popravljati ali dopolnjevati.

Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena točkovanju ponudnika
v zvezi s predmetom javnega naročila za katerega je oddal ponudbo. Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več predmetov
javnega naročila, mora pri vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik. Odgovorov na vprašanja, pri katerih ne bodo
predloženi zahtevani dokumenti, ne bomo upoštevali oziroma
točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk iz vprašalnika.
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
Ocena ponujene cene in garancije

ocena _ cene _ in _ garancije �

najnižja _ cena
� u1 � �
cena

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

�� u2
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Zap. št.
1.
2.
Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena_cene_in_garancije

-

najnižja_cena

-

cena

-

najdaljši_garancijski_rok

-

garancijski_rok

-

Utež
u1
u2
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Vrednost uteži
600
200

številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve
decimalni mesti
najnižja ponujena cena izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega
naročila v SIT brez DDV in brez popustov
ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v SIT brez DDV
in brez popustov
najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih rokov vseh
ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih
garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih

Najvišja možna ocena ponujene cene in garancije je lahko 800 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 270/2005-ODP: izbrani dobavitelji po sklopih:
Sklop

Izbrani ponudnik

1
2
3
4
5
6
7

Iskra Transmission d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
Iskra Transmission d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
IT-100 d.o.o., Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani
ni bilo ponudb
Infotim Ržišnik & Perc d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana
Kompas telekomunikacije d.o.o., pot k sejmišču, 1000 Ljubljana

Vrednost v SIT
brez DDV
3,846.000
11,377.600
8,000.000
/
29,769.424
13,301.080
1,124.800

Iskra Transmission d.d., kontaktna oseba: Rok Strlič, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-03-350, faks 01/50-03-540, elektronska pošta: info@iskratr.si; IT-100
d.o.o., kontaktna oseba: Bernarda Trček, Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Slovenija, tel. 01/36-57-250, faks 01/36-57-252, elektronska pošta: It-100@siol.net; Infotim Ržišnik & Perc d.o.o., kontaktni osebi: Andrej Ržišnik in Uroš Rovtar, Delavska 24,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/279-18-00, faks 04/279-18-64, elektronska pošta: info@infotim.com; Unistar LC d.o.o., kontaktni osebi: Miran Boštic in Peter Dolenc, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks 01/47-55-600, elektronska pošta: razpisi@unistar.si; Kompas telekomunikacije d.o.o., kontaktni osebi: Igor Zajelšnik in Darko
Volk, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-31-10, faks 01/530-58-26,
elektronska pošta: mail@kompas-telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV):
Sklop
1.

Najnižja ponudba
ena ponudba 3,846.000

Najvišja ponudba

2.

11,377.600
ena ponudba 8,000.000

13,270.000

3.
4.
5.

ne.

7745

6.

ni bilo ponudb
29,769.424
ena ponudba 13,301.080

7.

ena ponudba 1,124.800

38,765.500

Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 01 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 02 – dve pravilni ponudbi,
– sklop št. 03 – eno pravilno ponudbo,
– sklop št. 04 – nobene ponudbe,
– sklop št. 05 – tri pravilne ponudbe,
– sklop št. 06 – eno pravilno ponudbo in
– sklop št. 07 – eno pravilno ponudbo.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 404-08-303/2005-3, Ob-18862/05
z dne 8. 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: 12. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 540/05
Ob-27945/05
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: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: južno sadje,
2. sklop: domače sadje,
3. sklop: zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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. 2: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/80-38-155, faks 02/80-38-159, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 789.285
SIT, najvišja ponudba 1,266.390 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 in 3: Sadex d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta
105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel. 03/70-32-300, faks 03/70-32-304,
elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 903.969,03
SIT, najvišja ponudba 1,058.359,90 SIT
(javno naročilo št. 1); najnižja ponudba 3,169.560,37 SIT, najvišja ponudba:
4,680.229,95 SIT (javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9.
2004, Ob-24626/04, št. 465/04, stran 6296
in 6297.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-27946/05
Ali je to javni naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje, tel.
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03/425-78-50, faks 03/541-40-23, kontaktna oseba: Hermina Šket Matko, elektronska
pošta: cvd.golovec@cvd-golovec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.5) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov,
po posameznih sklopih:
II.6) Ocenjena skupna vrednost brez
DDV: 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, raznovrstnost ponudbe, boljši plačilni pogoji, dodatne
ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 1. sklop: živilski proizvodi in živila: Era –
SV d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Mercator, d.d.,
Dunajska cesta 107, p.p. 3234 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 6,251.508,45 SIT, najvišja ponudba: 7,230.487,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 2. sklop: mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana, Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 6,107.782,05 SIT, najvišja ponudba: 6,834.778,21 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 3. sklop: sadje in zelenjava: Era – SV
d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Mercator, d.d.,
Dunajska cesta 107, p.p. 3234 Ljubljana,
Sadex d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter,
Intersad d.o.o., Ižakovci 73, Beltinci, Geaprodukt d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 2,750.041 SIT, najvišja ponudba:
4,375.679 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 4. sklop: jajca: Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Kidričeva ulica 2, Laško, Mercator,
d.d., Dunajska cesta 107, p.p. 3234 Ljubljana, Intersad d.o.o., Ižakovci 73, Beltinci.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 189.900 SIT, najvišja ponudba:
256.060 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 5. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa: Hrib d.o.o., Večje Brdo
8, Dobje pri Planini, Šteinfelser Gregor, s.p.,
Gradišče 2, Slovenska Bistrica, Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 3,580.500 SIT, najvišja ponudba:
4,368.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 6. sklop: goveje in telečje meso; 7.
sklop: svinjsko meso; 8. sklop: mesni izdelki:
Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini,
Šteinfelser Gregor, s.p., Gradišče 2, Slovenska Bistrica, Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska cesta 9, Rogatec, Litijska Mesarija,
d.d., Slatna 1, Šmartno pri Litiji, Kmetijska
zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva ulica 2, Laško, Celjske Mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, Celje, Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje
pri Planini.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6. sklop:
goveje in telečje meso: najnižja ponudba:

2,800.000 SIT, najvišja ponudba: 3,602.200
SIT; 7. sklop: svinjsko meso: najnižja ponudba: 3,698.000 SIT, najvišja ponudba:
4,564.274 SIT; 8. sklop: mesni izdelki: najnižja ponudba: 3,750.750 SIT, najvišja ponudba: 4,602.028 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: 9. sklop: kunčje meso: Hrib d.o.o., Večje
Brdo 8, Dobje pri Planini, Šteinfelser Gregor, s.p., Gradišče 2, Slovenska Bistrica,
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva
ulica 2, Laško.
V.1.2) Podatki o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja
ponudba: 473.060 SIT, najvišja ponudba:
680.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne; velja za vse sklope.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo javni razpis potrebno objaviti v UL: da; 1850 005 – 1783105 z dne
15. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 11. 10. 2005.
Center za varstvo in delo Golovec
Ob-27947/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Izola, kontaktna oseba:
Robert Mulec, Ul. Oktobrske revolucije 11,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-50-15, faks
05/663-50-51, elektronska pošta: Zdr.domizola@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je bilo oskrbovanje vozil naročnika
z bencinskim in dizelskim gorivom na
bencinskih servisih prodajalca. Okvirne
potrebe kupca za obdobje dveh let so
128.470 litrov-oktanskega bencina in
39.60 litrov dizelskega goriva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 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:
OMV Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Elvis Štader, Ferrarska 7, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-33-00, faks 05/663-34-82.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,648.062,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Petrol, Slovenska energetska družba d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34, faks 01/471-41-04,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,648.062,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; str. 4702, Ob-17419/05 z dne
24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Zdravstveni dom Izola
Ob-27998/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.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: 7/2005-B.
II.5) Kratek opis: zamenjava sistema za
zaščito in vodenje v RP 20 kV Bovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7/ 2005-B: Ensico,
d.o.o., kontaktna oseba: Franci Gruden,
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-20-00, faks 01/511-22-22, elektronska pošta: Franci.gruden@ensico.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,736.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 9. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Ob-28102/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: http://www.kamnik.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 650-6/05-4/1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
športnega poda in opreme za telovadnico v OŠ Stranje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): po investicijskem programu je vrednost 69,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 70%,
– garancija za opremo 10%,
– rok izvedbe 20%.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
izbrani dobavitelj: Bruma d.o.o., Vrhpolje
250, 1240 Kamnik: javno naročilo št. 63/05:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-05, faks 01/831-81-19,
elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni naslov: http://www.kamnik.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,259.847 SIT
– vrednost pogodbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
dobavitelj: Bruma d.o.o., Vrhpolje 250, 1240
Kamnik: javno naročilo št. 63/05: Občina
Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-81-05, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni naslov: http://www.kamnik.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,259.847 SIT – po
pogodbi.
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: 650-6/05-4/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18409/05 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: 13. 10. 2005.
Občina Kamnik
Ob-28105/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2005.
II.5) Kratek opis: različno blago po
sklopih:
B) pisarniški material – tiskani obrazci,
C) papirna konfekcija,
D) bolniško perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko, metražne tkanine),
E) operacijsko perilo,
F) delovne obleke,
G) embalaža za pakiranje hrane – OPS,
H) vrečke za smeti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
B) pisarniški material – tiskani obrazci:
7,000.000 SIT,
C) papirna konfekcija: 4,500.000 SIT,
D) bolniško perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko, metražne tkanine: 8,500.000 SIT,
E) operacijsko perilo: 4,000.000 SIT,
F) delavne obleke: 4,500.000 SIT,
G) embalaža za pakiranje: 500.000 SIT,
H) vrečke za smeti: 7,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B sklop: Graﬁčna delavnica Animus, Dovidija Marjan s.p., kontaktna
oseba: Dovidija Marjan, Markišavci 9, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/560-07-80,
faks 02/530-07-81, elektronska pošta: animus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,183.265 SIT; najnižja
ponudba 4,183.265 SIT, najvišja ponudba
6,309.091 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. C sklop: Valtex &
Co d.o.o., kontaktna oseba: Željko Aleksič,
Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40, faks 01/510-30-45,
elektronska pošta: info@valtex.si, internetni
naslov: www.valtex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,301.980 SIT; najnižja
ponudba 5,301.980 SIT, najvišja ponudba
7,156.312 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. D sklop: Sanolabor,
d.d., kontaktna oseba: Dušan Mohorčič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: dusan.mohorcic@sanolabor.si,
internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,023.400 SIT;
najnižja ponudba 12,023.400 SIT, najvišja
ponudba 12,023.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. E sklop: Sanolabor,
d.d., kontaktna oseba: Dušan Mohorčič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: dusan.mohorcic@sanolabor.si,
internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,270.700 SIT; najnižja
ponudba 3,270.700 SIT, najvišja ponudba
3,565.500 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. F sklop: Zaščita Ptuj
d.o.o., kontaktna oseba: Milena Traper, Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/779-71-11, faks 02/779-72-61, elektronska pošta: info@zaščita-ptuj.si, internetni
naslov: www.zascita-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,602.280 SIT; najnižja
ponudba 2,602.280 SIT, najvišja ponudba
3,228.300 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. G sklop: Vafra
Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Rok
Hojnik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/713-39-13, faks 03/713-39-15, elektronska pošta: vafra@ss.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 506.500 SIT; najnižja ponudba 506.500 SIT, najvišja ponudba
506.500 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. H sklop: Media d.o.o.,
kontaktna oseba: Vojko Döring, Prešernova 56, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/52-11-921, faks 02/53-00-209, elektronska pošta: media.ms@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,713.800 SIT; najnižja
ponudba 7,713.800 SIT, najvišja ponudba
9,167.880 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: JN-02/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12500/05.
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: 13. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-28129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktne osebe:
Vesna Priveršek Poglajen, Suzana Miklič
Nikič, Maja Špenko, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-186,
01/47-74-138, 01/47-74-146, 01/47-74-139,
faks 01/425-67-46.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala za centralo in izpostave AJPES
v predvideni letni količini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 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. 513-70/2005,
za sklop A in B1: DZS d.d., kontaktna
oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-42, faks 01/586-71-48, internetni
naslov: www.dzs.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: za sklop A in B1
28,81.352,82 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 513-70/2005, za sklop
B2: Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400,
faks 01/58-87-462.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena za sklop B2:
1,951.489,14 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: 513-70/2005-19.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11049/05 z dne 22. 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: 14. 10. 2005.
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Ob-28270/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.21.30-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ovijalna linija.
II.5) Kratek opis: dobava ovijalne linije.
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. 12/B: Gram Commerce
d.o.o., Borštnikova 88, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,550.000 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:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10692/05 z dne 22. 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: 14. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28271/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: skuterji.
II.5) Kratek opis: dobava 154 skuterjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,224.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Skupaj 110 točk, od tega:
1. cena – 65 točk,
2. servisna mreža – 15 točk,
3. cena rednih servisnih pregledov – 10
točk,
4. garancijska doba – 10 točk,
5. poraba goriva – 5 točk,
6. onesnaževanje okolja – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 53/B: PVG d.o.o., Vanganelska cesta 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,721.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18868/05 z dne 8. 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: 14. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28272/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 25.11.10.00-2, dodatni predmeti:
25.11.11.00-3,
25.11.13.10-8,
25.11.15.20-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 60-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: dobava avtomobilskih
pnevmatik in zračnic.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 90 točk,
2. popust na cene iz veljavnega cenika
– 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 60/B: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,874.557,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22489/05 z dne 19. 8. 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: 14. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28273/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kartonov za
naslavljanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 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. 57/B: Radeče papir Muﬂon
d.o.o., Titova 99, 1433 Radeče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,450.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20231/05 z dne 22. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28274/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava pohištvene
pisarniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Za stole:
1. cena – 80 točk,
2. garancijska doba – 20 točk.
Za ostalo pohištveno opremo je edino
merilo najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 54/B: Atlas oprema d.o.o.,
Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,889.700 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 54/B: Lesnina inženiring
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,166.300 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19284/05 z dne 8. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28285/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Matjaž Štinek, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-56, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava tekstilnih izdelkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30 milijonov 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. 9/2005: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Dušan Mohorčič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, internetni
naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,526.500 SIT;
najnižja ponudba 30,526.500 SIT, najvišja
ponudba 44,371.850 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:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22122/05 z dne 12. 8. 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: 14. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-28288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.11.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-042/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nadgradnja nelinearnih video montaž.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
56,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-042/2005-E-ODP/B:
Silicon d.o.o., kontaktna oseba: Hočevar Tomaž, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-80-40, faks 01/436-80-41,
elektronska pošta: info@siliconstudio.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-042/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005; Ob-21138/05.
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: 14. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28320/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Antonija Zdešar Vochl, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-56-90, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
klimatskih naprav za potrebe pravosodnih organov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-6-05: Mecum
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Troha, Litijska cesta 43, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-38-00, faks 01/587-38-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,676.430,50 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:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20552/05.
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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-28343/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica Sežana, kontaktni osebi: mag.
Silvana Šonc, direktorica in Nadja Rus, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/70-74-000, faks 05/70-74-019, elektronska pošta: nadja.rus@email.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.18.11.00-3, dodatni predmeti:
33.19.20.00-2, 36.10.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2005.
II.5) Kratek opis: najem z odkupom dializnih aparatov in druge opreme dializnega oddelka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
– najnižja cena,
– plačilni pogoji.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: javno naročilo št. JN-02/2005 – sklop št.
01.01: najem z odkupom dializnih aparatov,
vključno z dobavo in montažo: Auremiana
d.o.o., kontaktna oseba: Ermida Grgič, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-11-343, faks 05/73-11-350,
elektronska pošta: info@auremiana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 143.500,53 EUR;
najnižja ponudba 143.500,53 EUR, najvišja
ponudba 199.115,52 EUR.
IV.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: javno naročilo št. JN-02/2005 – sklop
št. 01.02: najem z odkupom medicinske
opreme za dializni oddelek, vključno z dobavo in montažo: 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 121.609,42 EUR;
najnižja ponudba 121.609,42 EUR.
IV.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila: javno naročilo št. JN-02/2005 – sklop št.
01.03: najem z odkupom pohištvene opreme po naročilu za dializni oddelek, vključno
z dobavo in montažo: 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 28.705,25 EUR; najnižja ponudba 28.705,25 EUR.
IV.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 – sklop 2 in sklop 3; 4. 8. 2005
– sklop 1.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 18. 3.
2005, Ob-8888/05; 2005/S 62-059782.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Bolnišnica Sežana
Ob-28446/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 49/B.
II.5) Kratek opis: razglednice in voščilnice – novoletni program.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena in
vzorci.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: Sidarta
d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,008.500 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: EMMA
d.o.o., Veličkova 43, 1430 Hrastnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,748.900 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Conﬁdia,
d.o.o., Koseskega 11, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,867.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Papirna ga-

lanterija Šum, d.o.o., Prešernova 21, 1410
Zagorje ob Savi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,040.100 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: T-Graf, Rudolf Tovornik s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,050.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Gikart, papirna galanterija, Franc Gikart s.p., Brinje
2a, 1262 Dol pri Ljubljani.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,618.400 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: V.P.C.,
d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,311.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,300.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: Pot,
Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta 29, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,776.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Ekološko
društvo za boljši svet, Bolfenška 66, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 330.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 49-2005/JNB: Etiketa tiskarna, d.d., Industrijska ulica 6, 4226 Žiri.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 250.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: Zveza
društev za boj proti raku, Zaloška 2, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 700.000 SIT brez
DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 49-2005/JNB: Zveza
društev za boj proti raku, Zaloška 2, 1000
Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 320.000 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 49/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004,
Ob-6518/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel same nepravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-384/2005-11
Ob-28471/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. MORS-319/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je nakup računalniške programske strojne in
komunikacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave po 3. točki prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih-ZJN-1-UPB1. Naročilo lahko izpolni izbran izvajalec, saj je ekskluzivni dobavitelj
za področje Slovenije, ki tovrstno opremo
lahko dobavi. Naročilo se veže na opremo,
katera je namenska in tipizirana v Slovenski vojski.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-319/2005-PSP:
Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba:
Danilo Roman, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-20,
faks 01/589-52-30, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
11,029.321,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-384/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 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: 17. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-28489/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-11, faks 01/478-57-34, elektronska pošta: bojan.rebevsek@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-426/2005.
II.5) Kratek opis: nadgradnja obstoječe
infrastrukture strežnikov SUN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 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. sklop 1: Marand Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Drago Novak,
Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: Suns@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,427.440,19 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: Marand Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Drago Novak,
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: Suns@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,997.498,91 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: 404-426/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23728/05.
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: 11. 10. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-28682/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
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II.5) Kratek opis: nabava diskovnega
polja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/05 – disk polje: Unistar
LC, d.o.o., kontaktna oseba: Amir Hatič,
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: 21,958.333,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-28684/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona, kontaktna
oseba: Goran Sabadin, Rozmanova 21a,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/627-14-31,
faks 05/627-14-31, elektronska pošta: goran.sabadin@guest.arnes.si.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,260.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: žita in mlevski izdelki:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 419.668,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: zamrznjeni izdelki iz
testa: Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,679.885,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: kruh in pekovsko pecivo: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,130.000 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. 4: slaščičarski izdelki in
keksi: Mlinotest kruh Koper d.o.o., Ulica 15.
maja 12, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,057.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: stalo prehrambeno
blago: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,497.494,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: meso in mesni izdelki:
Kras, d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,794.320 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: ribe in konzervirane
ribe: 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): cena: 585.843,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: jajca: KZ Agraria, z.o.o.,
Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 145.990,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: olja in izdelki: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 284.470 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: sveža zelenjava
in suhe stročnice: Mercator, d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,019.316 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: zamrznjena in konzervirana zelenjava: 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): cena: 615.191,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 13: sadje: Mercator, d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 536.201,10 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. 14: sadni sokovi: Mercator,
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,965.579,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: ekstrati-dodatki-začimbe: Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 309.902,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 16: kava in nadomestki: Mercator,
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43.655,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Osnovna šola Dušana Bordona

Gradnje
Ob-27922/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper, kontaktna oseba: Boštjan Udovič,
univ. dipl. prav., Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-21, faks
05/664-64-20, elektronska pošta: bostjan.udovic@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-2/2005.
II.5) Kratek opis: izgradnja neproﬁtnih
stanovanj na območju št. 2 ureditvenega
območja ZN nad Dolinsko–Večstanovanjski objekti št. 12-13 in 14-15 ter zunanja
ureditev z dostopno cesto in parkirišči.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 695,000.000 SIT in 765,000.000
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. JNVV-G-2/2005:

Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Petrič, univ. dipl. inž. grad.,
Ulica 15. maja 16, 6000 Slovenija, tel.
05/663-83-01, faks 05/663-83-10, elektronska pošta: info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 708.612.099,84 SIT;
najnižja ponudba 708,612.099,84 SIT, najvišja ponudba 752,838.658,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 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-19112.
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: 11. 10. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 3954
Ob-27925/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje, Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/JN-2005/G.
II.5) Kratek opis: vzdrževalna dela na
obstoječem odlagališču Bukovžlak na
osnovi programa prilagoditve.
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:
– cena 70%,
– reference 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/JN-2005/G: NIVO,
gradnje in ekologija d.d., kontaktna oseba:
Danilo Senič, Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,598.359,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/JN-2005/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19138-05 z dne 8. 7. 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: 11. 10. 2005.
Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Ob-27931/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Magda Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja pločnika in
javne razsvetljave v Sedlarjevem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok dokončanja del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/2005: VOC Celje, d. d.,
kontaktna oseba: Marjan Korošec, dipl. inž.
gradb., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-300, faks 03/42-66-380.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,682.834 SIT;
najnižja ponudba 26,682.834 SIT, najvišja
ponudba 30,931.099 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41410-003/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23127/05.
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: 11. 10. 2005.
Občina Podčetrtek
Ob-27933/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Magda Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja 350 m pločnika z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo PM IMENO.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– ponudbena cena,
– rok dokončanja del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/2005: VOC Celje, d.d.,
kontaktna oseba: Marjan Korošec, dipl. inž.
gradb., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-66-300, faks 03/42-66-380.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,890.048 SIT;
najnižja ponudba 20,613.930 SIT, najvišja
ponudba 20,890.048 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41410-002/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23128/05.
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: 11. 10. 2005.
Občina Podčetrtek
Ob-27940/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba:
Vladimir Bizjak, Tesarska ulica 10, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/985-12-60, faks
01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II – gradbena
dela ZJN-1, področje 500, Splošna dela na
področju stavb.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija podstrešja.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija podstrešja za namen upravne stavbe na
Tomšičevi ulici v Kočevju, za potrebe
naročnika Komunala Kočevje d.o.o. Dela
se nanašajo na obrtniška in električna
dela, vodovod, prezračevanje, ogrevanje
in hlajenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 65 točk,
– plačilni rok – do 30 točk,
– garancijski rok – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2005: Obnova Kočevje d.o.o., kontaktna oseba: Franci
Rupnik, Trg svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-36-72, faks
01/895-36-73, elektronska pošta: info@obnova-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,300.318,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19508/05.
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: 12. 10. 2005.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-27943/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: http://www.kamnik.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis:
1. rušenje telovadnice in izgradnja telovadnice z ureditvijo okolice;
2. rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna adaptacija objekta, ki se ruši in rekonstrukcija
kotlovnice s prevezavami na obstoječe
objekte šole.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): po investicijskem programu je vrednost 591,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 98%,
– brezplačne pogarancijske storitve
– 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
izbrani izvajalec: javno naročilo št. 26/05:
SGP Graditelj, d.d., Maistrova 7, 1240 Kamnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 429,030.164,28 SIT
– vrednost pogodbe.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35101-11/05-4/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14533/05 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: 12. 10. 2005.
Občina Kamnik
Ob-27948/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba: Janko
Halb, univ. dipl. ek., Rogašovci 14b, 9262
Rogašovci, Slovenija, tel. 02/558-84-02,
faks 02/557-16-07, elektronska pošta: Obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403 07-7/2005.
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II.5) Kratek opis: izgradnja vodooskrbnega (vodovodnega) sistema v Občini
Rogašovci:
A) gradnja povezovalnega vodovodnega
omrežja za romska naselja Ropoča, Pertoča
Serdica in Sotina;
a) Serdica–Sotina (območje 3/8 in 3/10
po projektni dokumentaciji) v skupni dolžini
ca. 2.300 m;
b) vodohran Klemarov breg (Vidonja)–
romska naselja Ropoča in romsko naselje Pertoča (območje 3/1, 3/2, 3/3 po projektni dokumentaciji) v skupni dolžini ca.
3.900 m;
B) gradnja črpališča, povezovelnega vodovoda in vodohrana v k.o. Rogašovci–Gošče–Kočarov breg (k.o. Nuskova).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost projekta
je 117,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena: 70%,
– plačilni pogoji: 10%,
– rok izvedbe: 10%,
– reference: 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403 07-7/2005: Cestno
podjetje Ljubljana, kontaktna oseba: direktor
Alojzij Kramljak, univ. dipl. prav., Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,129.944,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21982/05 z dne 5. 8. 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: 11. 10. 2005.
Občina Rogašovci
Št. 196/2005
Ob-27999/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-400, faks
03/58-69-039, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/05.
II.5) Kratek opis: zamenjava dotrajanih
oken in vrat na objektu C in D Zdravstvenega doma Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: AJM okna vrata senčila, d.o.o., Kozjak
nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru: javno naročilo št. 2/05: Zdravstveni dom
Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica,
Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
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03/89-95-400, faks 03/58-69-039, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost 29,589.708,55 SIT; najvišja ponudba 33,210.969 SIT, najnižja ponudba
29,589.708,55 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: 02/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: št. 151/2005 OB-22574 z dne 19. 8.
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: 12. 10. 2005.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-28104/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vitanje, kontaktna oseba: Srečko
Fijavž, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, tel. 03/757-43-50, faks 03/757-43-51,
elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni
naslov: www.vitanje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-04-08/2005.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Vitanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Ceste mostovi Celje, d.d., Lava 42, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/426-61-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,783.514,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22983/05.
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: 13. 10. 2005.
Občina Vitanje
Št. 430-2/2005
Ob-28107/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.

01/89-63-454, faks 01/89-63-460, elektronska pošta: andreja.jerant@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: modernizacija odseka lokalne ceste LC 425310 Draga–Hom–
Gradišče–Dobovica–Dole.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-2/2005: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,865.041 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 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. 2005,
Ob-16983/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Občina Litija
Ob-28124/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Širec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5 (gradnja cest).
II.5) Kratek opis: izvedba gradnje »Povezovalne ceste od Rogozniške ceste do
Puhove ceste«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Janko Bohak univ. dipl. inž. grad.,
Puhova ul. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-51-11, faks 02/771-36-01, elektronska pošta: tajnistvo@komunala-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
67,398.439,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 37,562.000 SIT. Delež: 48%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-04-28/03-509.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22836/05 z dne 26. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Mestna občina Ptuj
Št. 351-01-20/2004
Ob-28126/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik in Boris Stupar, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, Slovenija, faks 05/660-02-10,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja reševalne postaje v Izoli – gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 164,000.000 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: Stavbenik gradbeništvo
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Petrič, Ulica 15. maja 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-83-01, faks 05/663-83-10, elektronska pošta: info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 129,788.564,62 SIT;
najnižja ponudba 129,788.564,62 SIT, najvišja ponudba 157,844.095,14 SIT.
Valuta: 23. 12. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 49,900.000 SIT. Valuta: 23. 12. 2005. Delež: 38,5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 25. 8. 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: 14. 10. 2005.
Občina Izola
Ob-28128/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kontaktni osebi:
Vesna Priveršek Poglajen, Suzana Miklič
Nikič, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/47-74-186, 01/47-74-138,
01/47-74-146, faks 01/425-67-46, elektronska pošta: info@ajpes.si, internetni naslov:
www.ajpes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za izvedbo preureditve (obnove) poslovnih
prostorov v 5. nadstropju centrale Agencije Republike Slovenije za javnopravne

evidence in storitve, Tržaška cesta 15,
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 513-116/2005-2: Lesnina
inženiring d.d., kontaktna oseba: Vinko Ileršič, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-20-615, faks 01/43-62-191.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,657.910,03 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: 513-116/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-18424/05 z dne 1. 7. 2005,
Ob-22091/05 z dne 12. 8. 2005 (podaljšanje roka).
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: 14. 10. 2005.
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Ob-28289/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.41.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-030/2005-E-ODP/G.
II.5) Kratek opis: prenova radijske fasade in strelovoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
42,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-030/2005-E-ODP/G:
GP Bežigrad d.d., kontaktna oseba: Igor
Semenič, Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-80-08, faks
01/231-51-47, elektronska pošta: info@siliconstudio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 42,206.400
SIT, najvišja ponudba 44,736.078 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-030/2005E-ODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7.
2005; Ob-18470/05.
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: 14. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28325/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Ivan Kenda,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija križišča
Ljubljanska cesta – Kranjska cesta, v Kamniku.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija križišča z izvedbo nove javne razsvetljave, obnovo meteorne kanalizacije ter predinštalacijo za semaforje, obnova vozišča
ter varovalne ograje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): cena 37,874.947,48 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 0067/2005: Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Bojan
Hočevar, Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: Info@cp-lj.si, internetni
naslov: www.cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,874.947,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17412/05 z dne 24. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Občina Kamnik
Ob-28328/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna
oseba: Klemen Šket, Tržaška c. 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-26,
faks 01/478-18-78, elektronska pošta: klemen.sket@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-178/2005, zap. št. JN.:
43/05 VV-POG.
II.5) Kratek opis: izvedba več, manj in
dodatnih del za izvedbo GOI del na objektu stare porodnišnice v Novem mestu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,255.570,60 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: javno naročilo št.
43/05 VV-POG: Joint venture: Imos d.d.
Ljubljana, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija in CGP, cestno in gradbeno podjetje
d.d. Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto, Slovenija; tel. 01/473-33-46,
faks 01/473-33-05.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 83,053.098,92 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka
430-178/2005, zap. št. JN.: 43/05 VV-POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 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: 17. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 56/05
Ob-28330/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Obalne lekarne Koper, kontaktna oseba: Nataša Aver, Kidričeva ulica
2, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija, tel.
05/611-00-14, faks 05/611-00-44, elektronska pošta: ol.koper@siol.net, internetni naslov: http://www.obalne-lekarne.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška,
strojno inštalacijska in elektroinštalacijska dela zaradi preureditve lekarne Piran,
Tartinijev trg 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,030.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2005: Plan invest, inženiring, trgovina, turizem in zastopanje d.o.o.
Portorož, kontaktna oseba: Milivoj Hrvatin,
Božidarja Jakca 9, 6320 Portorož, Slovenija,
tel. 05/630-81-26, faks 05/630-81-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,150.939,53 SIT
brez DDV.
Oddana je bila le ena ponudba.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 36 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20608/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Javni zavod Obalne lekarne Koper
Ob-28444/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Sihur,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/56-54-360, faks 03/56-44-041, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si,
internetni naslov: www.hrastnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev infrastrukturnega
omrežja območji 2A/3, D/2 in G/2 znotraj
naselja Novi dom.
II.5) Kratek opis: ureditev infrastrukturnega omrežja območji 2A/3, D/2 in G/2
znotraj naselja Novi dom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– rok za dokončanje del,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 411-01-29/05: GD, Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220,
faks 03/56-43-315, elektronska pošta: marija.mastnak@gd-hrastnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,782.124,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-01-29/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-22982/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Občina Hrastnik
Št. 17/2005
Ob-28466/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Anton Brodnik, Urad za gospodarske javne

službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G–05/2005–LR.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je obnova Stanetove ceste v Velenju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN G–05/2005–LR: MINS
No 1 d.o.o., kontaktna oseba: Stane Mlakar,
Cesta Simona Blatnika 18, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,683.613,25 SIT.
Valuta: 60 dni od prejema 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G–05/2005–LR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 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: 17. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 17/2005
Ob-28468/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Anton Brodnik, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G–3/2005–VŠ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je obnova Tomšičeve ceste na odseku od Kidričeve do Zidanškove ceste
v Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN G–3/2005–VŠ: Veko,
z.o.o., kontaktna oseba: Milan Tepej, Stari
trg 36, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,879.922 SIT.
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Valuta: 60 dni od prejema 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G–3/2005–VŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 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: 17. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 17/2005
Ob-28469/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Anton Brodnik, Urad za gospodarske javne
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: tone.brodnik@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN G–4/2005–VŠ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je asfaltiranje kategoriziranih javnih
poti 50/50 v Mestni občini Velenje.
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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN G–4/2005–VŠ: Asfalti
Ptuj, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Pongrac, Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,330.945,90 SIT.
Valuta: 60 dni od prejema 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN G–4/2005–VŠ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 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: 17. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 011-04-2/2005
Ob-28473/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub-

ljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
452.33.1.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev odcepa za
Golte v Mozirju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 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. A-002: Ceste mostovi d.d.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,458.914 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:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 104 z dne 30. 12.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28474/05
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.
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:
452.33.1.41-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija drsnih vozišč
v Republiki Sloveniji za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,633.333 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. A-004: Vialit-Asphalt d.o.o.,
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,852.726 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
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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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28475/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu
čez Smrdeljski potok v Novokračinah na
R3-632/3224.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-006: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,899.398 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:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28476/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu
čez Rinžo v Livoldu na G2-106/0265.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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. A-007: MAP Trade d.o.o.,
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Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,652.707 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:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28477/05
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.
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:
452.33.1.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste Izola–Koper, G2-111/0238.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-008: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,057.141 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:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28478/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
na Mangartskem sedlu, RT 902/1019.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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. A-014: CPG d.d., Industrijska 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,770.590 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. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28479/05
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.
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:
452.33.1.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
skozi vas Soča, R1-206/1029.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. A-015: CPG d.d., Industrijska 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,921.125 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:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28480/05
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.
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:
45221220-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija prepusta čez
Mlečni potok na cesti R2-403/1073.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 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. A-017: VGP d.d. Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,697.755 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:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28481/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
Krko v Dvoru na R1-214/1157.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-018: GIZ Gradis
Ljubljana, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,505.389 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2025
Ob-28482/05
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.
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:
452.33.1.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste RT
III-929/1409 odcep za Areh od km 2.550
do km 3.100 1. poodsek II. faze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,400.000 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. A-020: Cestno podjetje
Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,564.824 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 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: 14. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-28488/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Andreja Jerant,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/89-63-454, faks 01/89-63-460, elektronska pošta: Andreja.jerant@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: modernizacija lokalne
ceste LC 208060 Ponoviče–Konj–Spodnji Hotič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-4/2005: Trgograd d.o.o. Litija, Ljubljanska cesta 1, 1270
Litija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115,211.133 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18458/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Občina Litija
Št.353-61/2003
Ob-28680/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktna oseba: Branka Lavrih,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/89-63-452, faks 01/89-63-460, elektronska pošta: Branka.lavrih@litija.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: zapiranje odlagališča
nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-5/2005: Trgograd d.o.o. Litija, Ljubljanska cesta 1, 1270
Litija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,310.020 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19811/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Občina Litija

Storitve
Ob-27939/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SLO NACE 74.7 čiščenje objektov in opreme (SKD 2002).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 1/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
opravljanje storitev čiščenja fakultetnih
prostorov in okolice ter za dobavo materialov za čiščenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– normativ za čiščenje,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference,
– vzpostavljen sistem kakovosti.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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-15313/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je zaradi
revizijskega postopka razveljavil javno naročilo in bo objavil novo javno naročilo.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Ob-27942/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IVZ RS, kontaktna oseba: Petra Nadrag,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-400, faks 01/24-41-447.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 800-031-191/05.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena je primerljiva s ceno na tržišču.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 800-031-191/05: Ozara
d.o.o., kontaktna oseba: Alen Kočivnik, Ulica
heroja Šaraniča 27, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 800-031-191/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 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: 11. 10. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Koper,
kontaktna oseba: Darja Pečič, Ulica
15. maja 8, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/626-28-52, faks 05/627-56-01, elektronska pošta: VdcKp@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: najem prostorov za
upravo Varstveno delovnega centra Koper v mestu Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,150.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. ceno najemnine za m2 – do 70 točk,
2. lokacijo:
a) v mestnem jedru Kopra – 30 točk,
b) izven mestnega jedra Kopra – 0 točk.
Najvišje možno število točk je 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Edilit d.o.o., podjetje za inženiring in trgovino, kontaktna oseba: Veselko Ojo, Pobeška
45, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/630-63-00,
faks 05/631-45-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,60 EUR za m2, kar
znaša mesečno za 123,40 m2 1.431,44 EUR
oziroma 342.923,21 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:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21122/05 z dne 29. 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: 13. 10. 2005.
Varstveno delovni center Koper
Ob-28445/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 4.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 60.12.22.00-1, dodatni predmeti:
60.12.22.30-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 39/S.
II.5) Kratek opis: pogodbeni prevozi paketov po sklopih – območjih:
1. sklop: 1230 Domžale,
2. sklop: 1241 Kamnik,
3. sklop: 1330 Kočevje,
4. sklop: 1360 Vrhnika,
5. sklop: 1290 Grosuplje,
6. sklop: 1215 Medvode,
7. sklop: 1234 Mengeš,
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8. sklop: 2204 Miklavž na Dravskem
polju,
9. sklop: 3270 Laško,
10. sklop: 6251 Ilirska Bistrica – Trnovo,
11. sklop: mesto Ljubljana,
12. sklop: 2380 Slovenj Gradec,
13. sklop: mesto Celje,
14. sklop: 3210 Slovenske Konjice,
15. sklop: 3310 Žalec,
16. sklop: 2250 Ptuj,
17. sklop: 1410 Zagorje ob Savi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 115,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na cene:
a) za sklope od 1 do 15:
– 60 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 40 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
b) za 16. sklop:
– 45 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 30 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 40 točk cena prevoza (SIT/km),
c) za 17. sklop:
– 35 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 25 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 55 točk cena prevoza (SIT/km).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/S: 1. sklop – Domžale:
Transport Muhca, Stane Kodrin, s.p., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 5,727.600
SIT brez DDV; najnižja ponudba 5,727.600
SIT brez DDV, najvišja ponudba 8,772.000
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/S: 8. sklop – Miklavž
na Dravskem polju: Prevozništvo Joco in
urejanje okolja, Jože Pivec, s.p., Srebotje
22, 2212 Šentilj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 3,936.000
SIT brez DDV; najnižja ponudba 3,936.000
SIT brez DDV, najvišja ponudba 6,105.600
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/S: 11. sklop – mesto
Ljubljana: Fremax, Maksimiljan Frešer, s.p.,
Kopivnik 9, 2313 Fram, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 28,684.800
SIT brez DDV; najnižja ponudba 28,684.800
SIT brez DDV, najvišja ponudba 28,684.800
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 39/S: 14. sklop – Slovenske Konjice: Prevozništvo Joco in urejanje
okolja, Jože Pivec, s.p., Srebotje 22, 2212
Šentilj, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 5,825.520
SIT brez DDV; najnižja ponudba 5,825.520
SIT brez DDV, najvišja ponudba 6,599.280
SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 39/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14320/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Za naslednje sklope:
4. sklop: 1290 Grosuplje,
7. sklop: 1234 Mengeš,
9. sklop: 3270 Laško,
12. sklop: 2380 Slovenj Gradec,
13. sklop: mesto Celje,
15. sklop: 3310 Žalec,
16. sklop: 2250 Ptuj,
17. sklop: 1410 Zagorje ob Savi
se izbor ni opravil, saj so bile ponudbene
vrednosti ponudb previsoke oziroma so presegale stroške dostave v lastni režiji.
Za sklope:
2. sklop: 1330 Kočevje,
3. sklop: 1360 Vrhnika,
5. sklop: 1215 Medvode,
10. sklop: 6251 Ilirska Bistrica – Trnovo
naročnik ni prejel ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-382/2005-8
Ob-28470/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 321/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nadgradnja programskega paketa MAPOS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,304.000 SIT za obdobje do 31. 12.
2005.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 321/2005-PSP.
Izbrani dobavitelj: TOMYcom, Tomaž
Leskovar s.p., kontaktna oseba: Tomaž Leskovar, Šlajmerjeva 2, 2000 Maribor, okvirna vrednost 6,300.000 SIT z DDV, tel.
040/643-100, faks 02/421-21-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,300.000 SIT.
Valuta: 30 dni.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: ena in edina ponudba.
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: 17. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 011-04-2/2005
Ob-28483/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
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: priprava osnutkov
mesečnih in letnih dovoljenj za izredne
prevoze za obdobje od 23. 7. 2005 do
23. 1. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 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. B-004: B&B, izobraževanje in usposabljanje d.o.o.-vodilni partner,
Cestel d.d., Gradis biro za projektiranje Maribor d.o.o., SCP d.o.o. Ljubljana – partnerji, Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,000.000 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:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 90
Ob-28492/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZD Cerknica, kontaktna oseba: Metka Dragolič, Cesta 4. maja 17, Cerknica, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/70-50-105,
faks 01/70-50-118, elektronska pošta: metka.dragolic@zd-cerknica.si, internetni naslov: http://www.zd-cerknica.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 26.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: laboratorijske in druge storitve.
II.5) Kratek opis: sukcesivna izvedba
laboratorijskih in drugih storitev za obdobje od 10. 10. 2005 do 9. 10. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,384.375,80 SIT (1. biokemija
5,348.722 SIT; 2. imunologija in hormoni 2,182.398 SIT; 3. transfuziologija
583.208,80 SIT; 4. serologija 5,633.661 SIT;
5. bakterilogija, virologija 1,875.560 SIT;
6. zdravila 72.295 SIT; 7. preiskave brisov
na malignost 3,960.000 SIT; 8. preiskave brisov na patogene bakterije in viruse 352.110
SIT; 9. rentgenske storitve 1,255.230 SIT in
10. kontrola uspešnosti sterilizacije 121.191
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena za sklop – 80%,
– dobavni pogoji – 10%,
– kakovost – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. biokemija: Adria Lab
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Bilač Krašnja, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 436-67-71, faks 436-67-73, elektronska
pošta: info@adrialab.si, internetni naslov:
www.adrialab.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,348.722 SIT; najnižja
ponudba 5,348.722 SIT, najvišja ponudba
7,107.440 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. imunologija in hormoni:
Adria Lab d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Bilač Krašnja, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 436-67-71, faks 436-67-73,
elektronska pošta: info@adrialab.si, internetni naslov: www.adrialab.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,182.398 SIT; najnižja
ponudba 2,182.398 SIT, najvišja ponudba
2,340.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. transfuziologija: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Doroteja Kramberger,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 54-38-271, faks 54-38-272, elektronska
pošta: dora.kramberger@ztm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 583.208,80 SIT;
najnižja ponudba 583.208,80 SIT, najvišja
ponudba 583.208,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. serologija: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontak-
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tna oseba: Milena Mramor, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 543-74-04,
faks 543-74-01, elektronska pošta: milena.mramor@mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,633.661 SIT; najnižja
ponudba 5,633,661 SIT, najvišja ponudba
5,633,661 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. bakteriologija, virologija:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kontaktna oseba: Milena Mramor, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 543-74-04,
faks 543-74-01, elektronska pošta: milena.mramor@mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,875.560 SIT; najnižja
ponudba 1,265.630,52 SIT, najvišja ponudba 1,875.560 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 6. zdravila: Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm., Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 43-25-131, faks 43-25-131, elektronska
pošta: josko.osredkar@kclj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72.295 SIT; najnižja ponudba 72.295 SIT, najvišja ponudba:
72.295 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. preiskave brisov na
malignost: SIZE diagnostični center za ginekološko citopatologijo d.o.o., kontaktna oseba: Primož Eržen, Fani Grumove 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 549-20-10, faks
549-20-11, elektronska pošta: size.size.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,960.000 SIT; najnižja
ponudba 3,960.000 SIT, najvišja ponudba
3,960.000 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. 8. preiskave brisov
na patogene bakterije in viruse: Univerza
v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Milena Mramor, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 543-74-04,
faks 543-74-01, elektronska pošta: milena.mramor@mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 352.110 SIT; najnižja ponudba 352.110 SIT, najvišja ponudba
352.110 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 stori-
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tev: javno naročilo št. 9. rentgenske storitve: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Majda Ciringer, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 30-03-941, faks
30-03-911, elektronska pošta: chc@zd-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,255.230 SIT; najnižja
ponudba 1,255.230 SIT, najvišja ponudba
1,255.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. kontrola uspešnosti
sterilizacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Milena Mramor, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 543-74-04, faks 543-74-01, elektronska
pošta: milena.mramor@mf.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121.191 SIT; najnižja ponudba 121.191 SIT, najvišja ponudba
269.137 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: 1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. z dne 17. 7. 2005,
Ob-16789/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ponovitev II. faze postopka na vsakih devet mesecev.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 10. 2005.
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča,
Cerknica
Št. 404-08-474/2005-8
Ob-28661/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 384/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: Microsoft licenčni
sporazum.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 546,758.333 SIT za obdobje do
31. 12. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 384/2005-PSP: izbrani dobavitelj: Microsoft d.o.o., Šmartinska
140, 1000 Ljubljana, Microsoft d.o.o., kontaktna oseba: g. Bohanec, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-34-54,
faks 01/580-34-55.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Okvirna vrednost v SIT z DDV:
590.262.558,30 SIT.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 590.262.558,30 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: ena in edina ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-27934/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-32, faks 07/481-72-52, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-01/04.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega
in kanalizacijskega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: B-01/04; podsklop
7., 12., 14., 16., 18., 21., 22.: Gaber d.o.o.,
kontaktna oseba: Klemen Žefran, Veliki Gaber 92, 8213 Veliki Gaber, Slovenija, tel.
07/304-65-22, faks 07/304-64-49, elektronska pošta: klemen.zefran@gaber.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,873.754,84 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: javno naročilo
št.: B-01/04; podsklop 7., 12., 14., 16., 18.,
21., 22.

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,873.754,84 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: B-01/04; podsklop
9., 19., 20.: Merkur-trgovina in storitve d.d.,
kontaktna oseba: Helena Kamenšak, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/258-85-18, faks 04/258-85-71, elektronska pošta: helena.kamensak@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,008.648,02 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: javno naročilo
št.: B-01/04; podsklop 9., 19., 20.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1,008.648,02 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: B-01/04; podsklop 1.: Alpro d.o.o., kontaktna oseba: Grega Budihna, Motnica 8, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-39-02, faks 01/562-39-15, elektronska pošta: alpro.lj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,033.000 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: javno naročilo
št.: B-01/04; podsklop 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
27,033.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: B-01/04; podsklop
1., 2., 6., 12., 13., 15., 17.: Zagožen d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Zagožen, Cesta
ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-14-20, faks 03/713-14-22, elektronska pošta: miran.zagozen@zagozen.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,255.113,70 SIT.
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: javno naročilo
št.: B-01/04; podsklop 1., 2., 6., 12., 13.,
15., 17.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
64,255.113,70 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št.: B-01/04; podsklop 3., 10., 11.: CMC Ekocon d.o.o.,
kontaktna oseba: Jure Makše, IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/759-08-00, faks 01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,137.540 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: javno naročilo
št.: B-01/04; podsklop 3., 10., 11.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
3,137.540 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: B-01/04; podsklop 4., 5.,
8.: Vigrad d.o.o. Celje, kontaktna oseba:
Marjeta Gradišnik, Kocbekova cesta 30a,
3202 Ljubečna, Slovenija, tel. 03/780-08-00,
faks 03/780-08-12, elektronska pošta: vodovod@vigrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,448.039 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: B-01/04; podsklop 4., 5., 8.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
6,448.039 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
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: 11. 10. 2005.
Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d.

Obvestilo o oddaji
natečaja
Javne gospodarske družbe
Ob-27932/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Parkirišča javno podjetje 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.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: 02/05.
II.3) Opis: izvedba gradbenih in ostalih
del za ureditev centra varne vožnje.
Številka: 02/05.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja: Javna razsvetljava, d.d.,
kontaktna oseba: Viktor Bezek, Litijska
cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54-29-414, faks 01/54-29-400, elektronska pošta: info@jr-lj.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 2.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne
1. 7. 2005, Ob-18135/05.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 3/309
Ob-28297/05
SENG, d.o.o. Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo naročila dobave in montaže
opreme
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: izdelava, dobava, montaža in spuščanje v pogon električne opreme za črpalno elektrarno Avče
– LOT EE, in sicer:
– sklop A: osnovna električna oprema;
– sklop B: ostala električna oprema;
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Isti ponudnik lahko predloži eno samo
ponudbo: ali le za enega izmed sklopov
(sklop A ali sklop B) ali le za oba sklopa
skupaj (A+B).
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči
5. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od aprila
2006 do konca leta 2008.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 18. 11.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: 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.
8. Dodatne informacije: Vojeslav Turel in
Franko Primc, tel. 05/339-63-64.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: domači ponudniki vplačajo znesek: 120.000 SIT na TRR 04750–
0000545385 pri Nova KBM d.d. Področje
Nova Gorica s pripisom »razpis LOT EE«.
Tuji ponudniki vplačajo znesek 500 EUR na
račun Nova KBM d.d. Nova Gorica Branch
S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN SI56
0475 0000 0545 385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 1. 2006 do 12. ure po lokalnem času.
11. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,
tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 1. 2006 ob 13. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o.
Št. 3/309
Ob-28298/05
Order for the publication of the
Tender
for the placement of the equipment
supply & assembly order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, Tel. 05/339-63-10, Fax:
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
Manufacturing, supply, erection and commisoning electrical equipment for the Avče
Pumped Storage Power Plant Avče – LOT
EE, namely:
– Part A: Main electrical equipment;
– Part B: Other electrical equipment.
The same tenderer can submit only one
offer: or for one of the individual parts (part
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A or part B) or one offer for both parts common (A+B).
4. Site of the implementation and supply:
the imminent area of Kanalski Vrh and Avče
in the community of Kanal ob Soči.
5. Time of completion: according to the
time schedule of the tender documentation,
approximately from April 2006 up to the end
of the year 2008.
6. How to obtain the tender document:
The Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company
– secretary's ofﬁce, Tel. +386/5/339-63-64,
Fax: +386/5/339-63-15, up to 18th November
2005 on weekdays between 8.00 and 15.00
h. The interested parties prior to collecting
the Tender documents have to present their
Tax ident. number (VAT number) and their
exact address.
7. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by

Javni razpisi
Št. 90-4/2005-1
Ob-27930/05
Podaljšanje javnega razpisa
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih
(Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj
(Uradni list RS, št. 46/98) je bil v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005 objavljen Javni
razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za
leto 2005. V razpisu je bil objavljen razpisni rok
za oddajo predlogov do 30. 9. 2005.
Dne 28. 9. 2005 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah
Zakona o Bloudkovih priznanjih, s katerim
se je datum podelitve Bloudkovih priznanj
prestavil iz dosedanjega dneva smrti Stanka
Bloudka, 26. 11. na datum rojstva Stanka
Bloudka, to je 11. 2. vsako leto. Zakon o
spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih določa tudi, da se javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka podaljša do
31. 12. 2005, da bi se s tem zajelo celotno
koledarsko leto 2005. Ostali pogoji v javnem
razpisu ostanejo nespremenjeni.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka
Bloudka”, in sicer najkasneje do sobote,
31. decembra 2005.
Vlagatelje prosimo, da elektronski izvod
izpolnjenega obrazca obvezno pošljejo na
e-naslov: zoran.verovnik@gov.si.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo poslani v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 8009-06/2005-422
Ob-28296/05
Popravek
V javnem razpisu za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 1. 7.
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the presentation of the Tender documentation receipt.
8. Contact persons: Mr. Vojeslav Turel and
Mr. Franko Primc, Tel. +386/5/339-63-64.
9. Amount and method of payment of the
Tender documentation:
National tenderers: 120.000 SIT, account
No: 04750–0000545385 at the Nova KBM
d.d. Nova Gorica Branch, P.S. »razpis LOT
EE – Tender LOT EE«.
Foreign tenderers: 500 EUR on the account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
10. Date and hour of the tender presentation: the tender has to be presented on 17th
January 2006 at 12.00 h. CET (local time).
11. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Sec-

retary's Ofﬁce, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica
12. Date, time and site of the tender
opening: on 17th January 2006 at 13.00 h.
CET (local time) at the headquarters of the
company Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o. in Nova Gorica, Erjavčeva 20, conference room.
13. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
14. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender
documentation.
15. Tender evaluation criterions: the
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents
16. Other requirements: according to the
tender documentation.
Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o.

2005, Ob-18261/05, Javnega sklada RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica, se pod VII.
poglavjem – Rok in način prijave, prvi in drugi odstavek 1. točke pravilno glasita:
Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do
vključno 30. 12. 2005.
V prvi rok odpiranja se bodo uvrstile vloge, ki bodo oddane osebno ali priporočeno

po pošti do vključno 31. 8. 2005. V drugi krog
odpiranj bodo uvrščene vloge, ki bodo oddane osebno ali po pošti do vključno 29. 10.
2005. Kolikor bodo sredstva še na razpolago,
se bodo uvrstile v tretji rok odpiranja vloge, ki
bodo oddane osebno ali priporočeno po pošti
do vključno 30. 12. 2005.
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Ribnica

Ob-28668/05
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-23130/05.
V 6. točki javnega razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in
obdobje ﬁnanciranja, se besedilo spremeni
in glasi:
»Višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znašajo skupaj
491,496.634 SIT«.
Planirana sredstva v obdobju 2004 – 2007
Planirana višina sredstev

2004

2005

2006

2007

Skupaj

0

217,491.913,00

224,004.721,00

50,000.000,00

PP 3587 ESS
– sredstva EU
za ukrep 2.2.

0

163,118.934,75

168,003.540,75

37,500.000,00

PP 3584 Lastna sredstva
– Ukrep 2.2.

0

54,372.978,25

56,001.180,25

12,500.000,00

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Št. 462-22/05-144

Ob-28465/05

Popravek
V javnem razpisu z zbiranjem pisnih prijav za prodajo samostojnih gradbenih parcel
na javni dražbi za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov v Občini Kočevje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91/05, se
popravi datum javne dražbe, ki se pravilno
glasi: javna dražba bo v sredo 9. 11. 2005,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do
9. 11. 2005 do 10. ure.
Občina Kočevje
Ob-28449/05
Na podlagi 31. in 33. člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005
in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05 in
72/05), 12. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za
obdobje 2004 do 2006 in Programskega
dopolnila Republike Slovenije za obdobje
2004 do 2006, Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za diverziﬁkacijo kmetijskih dejavnosti
in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu
– alternativni dohodkovni viri Enotnega
programskega dokumenta 2004-2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske in ribiške politike Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD)
za diverziﬁkacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni
dohodkovni viri, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah in
s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja
dela na kmetijah ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverziﬁkacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu
kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri Enotnega programskega dokumenta 2004-2006
(EPD) za leto 2006, z možnostjo koriščenja
do 31. 12. 2008, je 1,028.257.564 SIT, od
tega okvirno:
– namenska
sredstva
EU-EKUJS:
514,128.782 SIT,
– slovenska soudeležba: 514,128.782
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so kmetije, združenja kmetov in ﬁzične ter pravne osebe, ki opravljajo
dejavnost na kmetiji.
Fizične ter pravne osebe, ki so registrirane v skladu s predpisom o gospodarskih
družbah, niso upravičene pri naložbah v obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih
pridelkov.

III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
1. v obnovo ali novogradnjo in opremo
malih predelovalnih obratov za predelavo
kmetijskih pridelkov, predelavo lesa, zelišč
in gozdnih sadežev;
2. v obnovo ali novogradnjo in opremo
prostorov za opravljanje turistične dejavnosti ter rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji;
3. v obnovo ali novogradnjo in opremo
delavnic in razstavno prodajnih prostorov za
opravljanje domače obrti;
4. v obnovo ali novogradnjo in opremo
prodajaln kmetijskih pridelkov in proizvodov
okoliških kmetij;
5. v obnovo ali novogradnjo in opremo
objektov za pridobivanje energije iz biomase;
6. združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za namen skupne predelave ali prodaje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije za ta
ukrep.
2. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
3. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti morata imeti prijavljeno
stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora porabiti najmanj 25% delovnega časa
za kmetijsko dejavnost na lastni kmetiji.
5. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti sta lahko stara največ 65
let v času oddaje vloge.
6. V uporabi mora imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali jagodičja oziroma 0,1 ha
proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
7. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo).
8. Končni prejemnik mora v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o
kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske
politike. Če v predhodnem letu izpolnjeni
osnovni obrazci niso bili vloženi na Agencijo,
je potrebno podati izjavo, da bodo obrazci
vloženi v letu javnega razpisa.
9. Predložen mora biti poslovni načrt v skladu s priročnikom, ki je objavljen
na spletni strani: www.gov.si/euskladi in
www.arsktrp.gov.si. Pri poslovnem načrtu
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morajo biti vsi izračuni in priložene vse zahtevane priloge.
10. Naložba mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave (interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna), kar mora biti
razvidno iz poslovnega načrta.
11. Predloženo mora biti dokazilo o ﬁnančnem stanju kmetijskega gospodarstva.
12. Predloženo mora biti dokazilo, da
s.p. ali pravna oseba ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije.
13. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna pridobljena dovoljenja, kolikor gre za gradbene
ukrepe.
14. Predloženo mora biti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
15. Če se v skladu s predpisi o javnih
naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 5.000 EUR, izraženih
v domači valuti, pridobiti ponudbe najmanj
treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo
biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
16. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu s tem predpisom. Kmetije niso naročniki
– zavezanci po Zakonu o javnih naročilih,
zato morajo zbrati vsaj tri ponudbe.
17. Končni prejemnik mora imeti registrirano dejavnost oziroma jo mora registrirati
pri ustreznem organu najkasneje eno leto
po prejemu pomoči.
18. Po registraciji dejavnosti mora končni
prejemnik voditi evidence v skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih
evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek
z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS,
št. 130/04).
19. Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v primeru najema posojila pa do odplačila posojila. V tem obdobju se ne sme
uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti
naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev.
20. Končni prejemnik mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti najmanj do
31. 12. 2013.
21. Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in
www.gov.si/euskladi).
22. Kmetijska dejavnost se mora opravljati v Republiki Sloveniji, v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in izpolnjevati
predpisane pogoje in merila za dodelitev
sredstev.
23. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih
morajo biti skladni.
Posebni pogoji za posamezen namen:
1. Namen: predelava kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč in gozdnih sadežev na
kmetiji:
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– kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti, da so upoštevane vse predpisane zahteve na veterinarskem ali sanitarnem področju;
– pri predelavi živil rastlinskega izvora
je potrebno zagotoviti najmanj 50% lastnih
surovin, v primeru večjega izpada letine
zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev, najmanj 20%. Za večji izpad letine
zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev se šteje, če je pridelek zmanjšan
za 30%;
– za predelavo živil živalskega izvora je
dovoljeno uporabiti samo mleko in meso,
pridobljeno od živali, ki so bile najmanj
tri mesece ali od rojstva v reji na lastni
kmetiji;
– pri predelavi lesa je potrebno zagotoviti
najmanj 20% lesa iz lastnega gozda;
– pri peki kruha in peciva na tradicionalen način (v krušni peči) se ne uporablja
druga alinea te točke in velja, da je največja
dovoljena količina 13.500 kg kruha na leto
in 2.000 kg peciva na leto.
2. Namen: turizem na kmetiji:
– največji dovoljen obseg je 10 sob in dodatna skupna ležišča ali 60 sedežev.
3. Namen: domača obrt na kmetiji:
– predložiti potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti.
4. Namen: prodaja kmetijskih pridelkov
in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji:
– kmetija mora zagotoviti z lastnimi pridelki in izdelki najmanj 50% vrednosti prodajnih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij.
5. Namen: pridobivanje energije na kmetiji iz biomase:
– generator ima lahko največ 1 MW nazivne moči;
– potrebno je zagotoviti najmanj 20%
lastne surovine.
Posebni pogoji za skupne naložbe združenja kmetov v prodajo in predelavo:
– objekt mora izpolnjevati vse predpisane zahteve na veterinarskem ali sanitarnem
področju;
– nosilci kmetijskega gospodarstva pooblastijo enega, da vloži vlogo v imenu vseh;
– vse kmetije morajo biti registrirane za
opravljanje te dejavnosti oziroma se bodo
najkasneje eno leto po zaključku naložbe;
– vsi nosilci kmetijskih gospodarstev morajo porabiti najmanj 25% delovnega časa
za kmetijsko dejavnost na lastnih kmetijah.
Posebni pogoji, kolikor kmetija uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta:
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti mlajši od 40 let;
– naložba se izvaja v obdobju prvih petih
let od prvega lastniškega prevzema celotne
kmetije s strani nosilca oziroma nosilca in
njegovega partnerja iz naslova zakonske ali
izvenzakonske skupnosti.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti:
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– kmetova smrt;
– dolgoročna poklicna nezmožnost
kmeta;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu, epidemično
bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora končni prejemnik nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
od nastanka oziroma od zaključka trajanja
okoliščine, ki je ni bilo mogoče predvideti,
obvestiti Agencijo, ki vodi postopek.
V. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu
EPD.
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
3. Upoštevani morajo biti pogoji državnih
pomoči oziroma pravilo »de minimis«.
4. Naložba mora izpolnjevati ﬁzične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o
kmetijstvu.
5. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
6. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– rabljeno opremo;
– nakup nepremičnine;
– naložbe v prostore za zasebno rabo
kmetov;
– naložbe izven območja Republike Slovenije;
– naložbe, katerih izvedba se je pričela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
7. Vloga mora doseči 12 ali več točk pri
ocenjevanju strokovne presoje kmetijskega
gospodarstva.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura ﬁnanciranja
je naslednja:
– od 40% do 60% upravičenih izdatkov
se zagotovi iz javnih virov, od tega 1/2 zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek)
in 1/2 zagotovi Republika Slovenija,
– od 40% do 60% upravičenih izdatkov
zagotovi končni prejemnik.
2. Deleži javnega ﬁnanciranja v primeru,
da se naložba nanaša na proizvode, ki so
zajeti v Aneksu 1 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v
Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju: Aneks
1), (Aneks 1 je objavljen na spletnih straneh:
www.gov.si/euskladi in www.arsktrp.gov.si),
so enaki za vse vrste pomoči v sklopu tega
ukrepa, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: 50% upravičenih
izdatkov,

– za druga območja: 40% upravičenih
izdatkov.
3. V primeru, da je vlagatelj mladi kmet,
je delež javnega ﬁnanciranja naslednji:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: 60% upravičenih
izdatkov,
– za druga območja: 50% upravičenih
izdatkov.
4. Višina soﬁnanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore,
za programsko obdobje izvajanja EPD, je
omejena kot sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS).
5. V primeru, da se naložba nanaša na
proizvode, ki niso zajeti v Aneksu I, se upošteva načelo “de minimis” v skladu z Uredbo
Sveta (ES) 69/2001. Delež pomoči je 50%
za vse namene znotraj tega ukrepa.Višina
naložbe je omejena kakor sledi:
– najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR v obdobju treh let (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS),
– najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS).
Sredstva se izplačajo na podlagi enega
do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni
od prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno
situacijo, potrjene s strani pooblaščenega
nadzornega organa in končnega prejemnika
(v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o
opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil
v skladu z investicijskim programom, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v programu EPD in Programskemu dopolnilu za obdobje 2004 do 2006,
ter so razdeljena na dva dela:
– ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa;
– strokovna presoja kmetijskega gospodarstva.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za ukrep Diverziﬁkacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri:
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Št.

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

1.
1.

2.

NE
C/D

Maksimalno št. točk

Doseženo št. točk

60

a) Vključenost območja v razvojne programe podeželja

2

b) Tipologija območja lokacije investicije

3

c) Finančna sposobnost investitorja

10

d) Letni prihodek kmetijskega gospodarstva

20

e) Izobrazba vlagatelja in/ali nosilca dop. dejavnosti

5

f) Starost vlagatelja oziroma obdobje registriranega opravljanja dejavnosti

8

g) Velikost kmetije (primerljiva KZU) ali število prosilcev

5

h) Pomen kmetijske in dopolnilne dejavnosti za gospodarstvo

5

i) Kmetovanje na ekološko pomembnih območjih

2

Strokovna presoja kmetijskega gospodarstva

40

Ekonomski izračuni

33

Mnenje strokovne službe

7

Odgovorna in
kontaktna oseba

Milka Mele Petrič

Odgovorna in
kontaktna oseba

Lidija Šnut

Odgovorna in
kontaktna oseba

Felicita Domiter

Odgovorna in
kontaktna oseba

Slavko Petovar

Odgovorna in
kontaktna oseba
Odgovorna in
kontaktna oseba

Doroteja Ozimič

Odgovorna in
kontaktna oseba
Odgovorna in
kontaktna oseba
Odgovorna in
kontaktna oseba
Odgovorna in
kontaktna oseba

Mojca Krivec

Zdenka Kramar

Darja Jeriček
Michaela Vidič
Darja Zadnik

– prijavni obrazec za diverziﬁkacijo
kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri;
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 21. 11. 2005, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, pri Bernardi Drobnič
na Sektorju za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali
na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali
www.gov.si/euskladi.
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DA

Ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za diverziﬁkacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni
dohodkovni viri Enotnega programskega
dokumenta 2004-2006 (EPD) za leto 2006
vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– merila za ocenjevanje vlog;
– seznam opravičljivih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
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IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, do 21. 11. 2005 (velja poštni
žig 21. 11. 2005).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga
na javni razpis Diverziﬁkacija«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-32,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času
od 14. do 16. ure ter pri naslednjih kontaktnih osebah:

10 INFO točk KGZS
od ponedeljka do petka: 9h-11h
KGZS, Zavod Ljubljana, IzpoT: 01/709-70-40
stava Cerknica, Cesta 4. maja
041/310-160
50, 1380 Cerknica
KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca T: 04/280-46-33
1,
031/294-776
4000 Kranj
KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška
T: 02/749-36-39
c. 28,
031/478-125
2250 Ptuj
KGZS, Zavod Murska Sobota, T: 02/539-14-42
Štefana Kovača 40, 9000 Murs031/703-629
ka Sobota
KGZS, Zavod Maribor, Vinars- T: 02/228-49-12
ka 14, 2000 Maribor
041/272-771
KGZS, Zavod Novo mesto,
T: 07/373-05-74
Šmihelska 14, 8000 Novo
041/769-614
mesto
KGZS, Zavod Celje, TrnoveljT: 03/490-75-86
ska cesta 1, 3000 Celje
041/426-511
KGZS, Zavod Celje, Izpostava T: 02/824-69-23
Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje
041/474-881
KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri T: 05/335-12-12
hrastu 18, 5000 Nova Gorica
031/323-184
KGZS, Zavod Nova Gorica,
T: 05/726-58-17
Izpostava Postojna, Cankarjeva
031/666-142
6, 6230 Postojna

kss.cerknica@lj.kgzs.si
lidija.snut@kr.kgzs.si
felicita.domiter@kgz-ptuj.si
slavko.petovar@gov.si
doroteja.ozimic@guest.arnes.si
zdenka.kramar@gov.si
mojca.krivec@ce.kgzs.si
darja.jericek@ce.kgzs.si
michaela.vidic@kvz-ng.si
darja.zadnik@go.kgzs.si
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X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 23. 11. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije z odločbo oziroma s sklepom. Odločba o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o
soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 36/2005
Ob-28439/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01,
59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnega
sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
soﬁnanciranje stroškov slovenskih doktorskih študentov, ki so slovenski državljani, za
3 do 4 mesečno raziskovalno delo v tujini v
času trajanja študija. Namen tega razpisa
je spodbujanje dolgoročnega znanstvenega
sodelovanja slovenskih raziskovalcev s tujimi raziskovalnimi institucijami na področju
naravoslovja in tehnologije.
Prejemnikom ﬁnančnih sredstev bo Ad
futura soﬁnancirala stroške v višini 300.000
SIT na mesec za 3 do 4 mesečno raziskovalno delo enkrat letno za največ tri leta. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila
slovenski in tuj mentor.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS do 3. marca 2006 oziroma
do porabe sredstev.
2. Pogoji razpisa
Institucije (v nadaljevanju: prijavitelj), ki
so so vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, lahko prijavijo kandidata, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– njegov doktorski študij je iz področja
naravoslovja ali tehnologije,
– bo v času doktorskega študija opravil
del raziskovalnega dela na tuji instituciji v
trajanju 3 do 4 mesece neprekinjeno enkrat
letno za največ tri leta,
– ima status Erasmus študenta, vendar
ni prejemnik Erasmus štipendije,
– če nima statusa Erasmus študenta
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno
veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji in
– ima status mladega raziskovalca v
raziskovalni organizaciji ali v gospodarstvu,
– ima na tuji instituciji že izbranega somentorja.
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Prednost bodo imeli kandidati glede na:
– lastno znanstveno uspešnost (objavljeni članki v zadnjih 2 letih, prejete nagrade
oziroma priznanja, znanstvena odmevnost
objavljenih del – citati),
– znanstveno uspešnost slovenskega in
tujega mentorja (objavljeni članki v zadnjih
5 letih, prejete nagrade oziroma priznanja,
znanstvena odmevnost objavljenih del – citati),
– status mladega raziskovalca v gospodarstvu.
Tuja raziskovalna skupina, v katero se
bo štipendist vključil, mora posredovati novo
znanje, metodologijo oziroma tehnike raziskovalnega dela.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na izobraževalno institucijo z navedbo študijskega programa in trajanja študija,
– dokazila o znanstveni uspešnosti za
prejete nagrade oziroma priznanja: potrdila
o prejemu,
– če ima kandidat status Erasmus študenta:
– fotokopijo garantnega pisma, ki dokazuje status Erasmus študenta in
– urejen študijski sporazum,
– če kandidat nima statusa Erasmus študenta:
– fotokopijo pogodbe o ﬁnanciranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja
mladega raziskovalca in
– izjavi slovenskega in tujega mentorja, da bosta kandidata vodila pri tem programu.
4. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev pa sodelujejo evalvatorji, ki v primeru, da se prijavi
več kandidatov kot je razpisanih štipendij,
ocenjujejo znanstveno uspešnost kanidata
in obeh njegovih mentorjev. O izbiri kandidatov direktorica Ad future izda odločbo prijavitelju. Odločbe so izvršljive, ko postanejo
dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je
15 dni. Po tem roku bodo prijavitelji prejeli
v podpis pogodbe o soﬁnanciranju za posameznega prejemnika ﬁnančnih sredstev.
5. Štipendiranje
Pogodba se izvaja do zaključka doktorskega študija kandidata tako, da prijavitelj
vsako leto trajanja soﬁnanciranja predloži v
pogodbi zahtevana dokazila o opravljenem
raziskovanju na tuji instituciji. Na podlagi
predloženih dokazil fundacija Ad futura vsako leto nakaže odobreno štipendijo za posamezen obisk na poslovni račun institucije.
Po zaključenem doktorskem študiju štipendista, mora prijavitelj o tem predložiti
potrdilo.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
16. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči
naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem
listu RS in traja do vključno 3. marca 2006
oziroma do porabe sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,

– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Ob-28448/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
opremo vodenja (LOT LC-J) za jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: 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 objektu, šolanje osebja za vzdrževanje in obratovanje
ter odprava napak v garancijskem roku za
dobavo naslednje opreme: oprema vodenja
za jez Melje.
3. Roki za dobavo opreme: 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: 4. 11. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov naslov
(Dravske elektrarne Maribor d.o.o.), TRR
št. 04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT LC-J – Jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 4. 11. 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: 18. 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:
18. 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
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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 testirali najmanj 60 kosov omar za lokalno vodenje elektroenergetskih postrojev (z vgrajeno
mikro-procesorsko in energetsko tehniko), ki
so vgrajene v proizvodnji, prenosu ali distribuciji električne energije;
7. da imajo prostore za izvedbo testiranja
opreme urejene in opremljene tako, kot se
zahteva v tehnični speciﬁkaciji.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-28497/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2005, potrjenega na seji Upravnega odbora STO dne
13. 6. 2005, Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izdelave in postavitve
obvestilnih tabel (VII-1 ali VII-1.1) pred
izvozi z avtocest v Republiki Sloveniji
1. Predmet razpisa: soﬁnanciranje postavitve obvestilnih tabel pred izvozi z avtocest.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj:
– vlagatelj je v času od 1. 1. 2005 do
porabe predvidenih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2005 (do konca proračunskega leta) postavil obvestilne table pred
izvozi na obeh straneh avtoceste v skladu z
objavo in razpisno dokumentacijo,
– postavitev tabel je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS,
št. 46/00) in v skladu z navodili DARS
(www.dars.si/pdf/navodila2.pdf).
Vlagatelj mora vlogi za pridobitev sredstev priložiti:
– nalog za postavitev oziroma drug
ustrezen dokument DARS v skladu z navodili DARS (www.dars.si/pdf/navodila2.pdf);
– fotograﬁjo obvestilnih tabel kot dokazilo o postavitvi;
– kopijo računa za izdelavo in postavitev
tabel, ki dokazuje tudi datum postavitve;
– izpolnjen obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije (11. poglavje);

– podpisan, žigosan in na vsaki strani
paraﬁran vzorec pogodbe;
– izjava vlagatelja, da sprejema pogoje
razpisa.
Podrobnejša obrazložitev pogojev je razvidna iz razpisne dokumentacije.
3. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Merilo za izbiro je datum in ura prispetja
vlog.
Podrobnejši način uporabe merila pri
ocenjevanju vlog je razviden iz razpisne dokumentacije.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: višina
razpisanih sredstev je opredeljena v Programu dela Slovenske turistične organizacije za
leto 2005 in znaša 5 mio SIT.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki,
če je predvideno zaporedno podeljevanje
sredstev
Sredstva se dodelijo na podlagi prispelih vlog. V primeru, da Slovenska turistična organizacija v prvem krogu ne porazdeli vseh razpisanih sredstev, se izvedejo
nadaljnji krogi, vse do dokončne porabe
sredstev.
Rok za oddajo prijav za sodelovanje v 1.
krogu je 14. 11. 2005 do 10. ure, za sodelovanje v nadaljnjih krogih pa vsak prvi torek
v mesecu do 10. ure.
6. Rok za predložitev vloge za dodelitev
sredstev
Vlagatelji morajo vloge predložiti najpozneje do dne 14. 11. 2005 do 10. ure.
Vloge za sodelovanje v nadaljnjih krogih,
ki bodo izvedeni le, če razpoložljiva sredstva
v prvem krogu ne bodo v celoti porabljena,
morajo biti predložene najpozneje do vsakega prvega torka v mesecu do 10. ure.
Vlagatelji, ki se nameravajo prijaviti za
dodelitev sredstev v nadaljnjih krogih, so se
dolžni predhodno pri STO pozanimati, ali bo
STO sploh izvajala nadaljnje kroge.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev oziroma datumi odpiranja vlog za
dodelitev sredstev, če je predvideno zaporedno odpiranje le-teh: odpiranje vlog, ki
bodo prispele v prvem krogu, t.j. do 14. 11.
2005 do 10. ure, bo 17. 11. 2005 ob 12. uri.
Odpiranje vlog, ki bodo prispele v morebitnih nadaljnjih krogih, bo za vsak nadaljnji
krog vsak prvi torek v mesecu ob 12. uri.
Odpiranja bodo na sedežu Slovenske turistične organizacije, Dunajska cesta 156,
Ljubljana.
8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje
v osmih dneh od odpiranja vlog.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni dan
od 9. do 15. ure pri mag. Sanji Križan ali
po mailu: sanja.krizan@slovenia.info. Razpisna dokumentacije je dostopna tudi na
spletni strani www.slovenia.info/board. Morebitna vprašanja se zastavljajo pisno na
zgornji elektronski naslov, in sicer najpozneje 2 dni pred vsakokratnim rokom za
oddajo vloge. STO bo odgovor poslala neposredno vlagatelju ter vprašanje skupaj z
odgovorom objavila tudi na spletnih straneh
www.slovenia.info/board.
Slovenska turistična organizacija
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Ob-27928/05
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2006 Občina Mežica soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali naslednji programi:
1) interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4) vrhunski šport,
5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti ﬁnančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri soﬁnanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti
izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu Občine Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do
30. novembra 2005.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje ﬁnanciranja programov športa, ki se soﬁnancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v marcu 2006.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, s
pripisom »Javni razpis – šport«.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-350.
Občina Mežica
Ob-27929/05
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture,
ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov, projektov in dejavnosti
na področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica soﬁnancirala iz občinskega
proračuna v letu 2006
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število članov v Občini Mežica ali da je njihovo delovanje oziroma so
njihovi projekti drugače vezani z Občino
Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu
s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in ﬁlmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
7,500.000 SIT.
4. Rok za porabo sredstev: soﬁnancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2006. Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, kot priporočeno pošiljko najkasneje z datumom 30. 11. 2005
ali na sedežu Občine Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis – kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-50,
kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Mežica, Trg svobode
1, 2392 Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 8. do 13. ure, ob petkih
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa, do dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 479
Ob-27949/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 6. točke 8. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 5/99 in 20/03), 9. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 7/99) Občina Hrastnik
objavlja
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za
izvajanje javne zdravstvene službe na
področju zobozdravstvene dejavnosti
za mladino na območju Občine Hrastnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: 1 program mladinskega
zobozdravstva.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za mladino.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo pričela izvajati takoj.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
5.1.2. da ni v delovnem razmerju;
5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zobozdravstvene službe oziroma poklica;
5.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
5.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti v objektu Zdravstvenega doma
Hrastnik in na Dolu pri Hrastniku.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo (velja za
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba:
6.2.1. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma
Hrastnik in na Dolu pri Hrastniku.
7. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
mladinskega zobozdravstva: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju mladinskega zobozdravstva v letu 2004:
maksimalno število točk 10;

– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2002-2004: maksimalno število točk 5.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 15
dneh po tej objavi, do najkasneje do 12. ure
istega dne.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: mladinsko zobozdravstvo«,
– naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: mladinsko
zobozdravstvo« je lahko samo ena kandidatura.
9. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o izbiri
bo odločil direktor Občinske uprave občine
Hrastnik z upravno odločbo, ki bo izdana
najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila
razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Hrastnik
s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
10. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik:
http://www.hrastnik.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču Občine Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Dodatne
informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel. 03/565-43-90, faks 03/564-40-41,
el. naslov. breda.sterbucl@hrastnik.si.
Občina Hrastnik
Št. 3201-6/2005
Ob-27951/05
Občina Hrpelje-Kozina objavlja na podlagi 3. člena Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 65/02)
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina za
leto 2005
I. Skupna vrednost razpisanih sredstev
v letu 2005 je 3,800.000 SIT. Sredstva za
ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina se odobravajo
za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1.1 Višina razpisanih sredstev je
1,400.000 SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje-Kozina.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v
javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
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– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun(i) za prevoz mleka s potrdilom
o plačilu,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
2.1. Višina razpisanih sredstev je
150.000 SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih
kmetija ima MID in sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina ter redijo živali v Občini
Hrpelje-Kozina.
Financira se do 70% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem
letu.
2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2005
je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– fotokopija pripustnega lista,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje,
krvi, krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je
250.000 SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje-Kozina.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3 Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– analize zemlje, krvi, krme, sadja se
izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje, krvi,
krme, sadja za leto 2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju občine Hrpelje-Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerega se analiza nanaša na območju Občine Hrpelje-Kozina,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu
z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
4. Soﬁnanciranje stroškov poskusnega
sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je
800.000 SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kme-

tija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje-Kozina.
Krije se do 100% materialnih stroškov
– to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.
4.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe.
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje poskusnega sajenja novih sort
za leto 2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerem se izvaja poskusno sajenje na območju Občine Hrpelje-Kozina,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske
svetovalne službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
5. Soﬁnanciranje strokovnih programov,
ter prireditev in aktivnosti društev in neproﬁtnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je
500.000 SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neproﬁtne
organizacije s področja kmetijstva, ki imajo
sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina.
Upravičenci so lahko tudi društva in neproﬁtne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini
Hrpelje-Kozina, če izkažejo, da je vsaj ena
petina registriranih članov iz Občine Hrpelje-Kozina.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev za leto 2005 je
potrebno priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– ﬁnančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah oziroma predračunov za predvidene
aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah,
izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije…),
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
6. Soﬁnanciranje inovativnih programov
za razvoj podeželjskih ekonomij
6.1. Višina razpisanih sredstev je
700.000 SIT.
6.2. Upravičenci in višina soﬁnanciranja:
A) Soﬁnanciranje izdelave blagovne
znamke, izdelave programov promocije in
trženja za območje pomembnih produktov
podeželja in kmetijskih proizvodov, ter drugih programov pomembnih za razvoj kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina
Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Hrpelje-
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Kozina, ter društva, združenja in druge neproﬁtne organizacije, ki izvajajo aktivnosti
s področja kmetijstva s sedežem v Občini
Hrpelje-Kozina.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj
bi se soﬁnanciral,
– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa.
B) Soﬁnanciranje izobraževanja in usposabljanja za potrebe pospeševanja razvoja
podeželskega turizma, ohranjanja tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na podeželju
Upravičenci so: kmetijska svetovalna
služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno
usposobljen za opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev
in udeležencev iz Občine Hrpelje-Kozina,
– predhodna odobritev izobraževanja s
strani strokovne službe občine.
Višina soﬁnanciranja: do 30% stroškov
zunanjih predavateljev in do 50% stroškov
najema prostorov.
II. Upravičenci lahko pridobijo sredstva
na podlagi tega pravilnika le pod pogojem,
da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, za kar morajo
podati ustrezno izjavo.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo v Foto Felini-Kozina, v sprejemni pisarni Občine Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, vsak
delovni dan od 7.30 do 14. ure, ter na sedežu
Kmetijsko svetovalne službe v Kozini, Istrska
ulica 9. Obrazci so dostopni tudi na spletni
strani občine http://www.hrpelje-kozina.si/.
III. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis kmetijstvo 2005« osebno ali po pošti do 25. 11.
2005 na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Kolikor zneski iz vlog za posamezni namen prekoračijo skupaj razpoložljiva sredstva za določeni namen se upravičencem
višina sredstev do katerih bi bili upravičeni
proporcionalno zmanjša.
Kolikor sredstva za določeni namen niso
porabljena v celoti se preostala sredstva po
zaključku javnega razpisa s sklepom župana prerazporedijo za drugi namen.
IV. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v petnajstih dneh od dneva poteka roka za
vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v
osmih dneh po njegovem sprejemu.
Občina Hrpelje–Kozina
Št. 143/05
Občina Šentilj objavlja

Ob-28001/05

razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj v
letu 2005
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v
Občini Šentilj (MUV, št. 27/01), Pravilnika
o spremembah pravilnika o pospeševanju
samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV, št.
16/02), Odloka o proračunu Občine Šentilj
za leto 2005 (MUV, št. 6/05).
1. Predmet razpisa: dodelitev sredstev
soﬁnanciranja za samozaposlitve (za pokri-
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vanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v letošnjem letu.
Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
3 mio SIT.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do največ 400.000 SIT.
2. Upravičenci: ﬁzične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni
službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so
se oziroma se bodo samozaposlile v letu
2005 kot samostojni podjetniki posamezniki,
ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali kot
ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem
delovnem razmerju ali kot samozaposleni
kmetje.
3. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so sklenili z Zavodom RS za zaposlovanje, pogodbo o samozaposlitvi ali
vračilu prispevkov ali da so bili, preden so
se zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni
kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi
Maribor, Urad za delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju občine (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoj: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
4. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik: dokazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri
Davčni upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava Maribor (fotokopija priglasitvenega
lista) ali druga ustrezna dokazila v skladu z
veljavno zakonodajo,
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote
Pesnica),
– samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva;
b) obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno
ali obrti podobno dejavnost);
c) dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Pesnica);
d) fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno
službo Maribor, Urad za delo Pesnica, in
sicer: o samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila prispevkov, in potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe
Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil
upravičenec, preden se je samozaposlil,
najmanj tri mesece prijavljen kot registri-
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rana brezposelna oseba (če ni sklenil niti
pogodbe o samozaposlitvi niti pogodbe o
povračilu prispevkov);
e) fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
f) poslovni načrt;
g) izjavo o morebitni pridobitvi sredstev
iz javnih virov za ta namen.
5. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdalje do 31. 12. 2005.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti
z označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne

odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z
imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno obveščen
s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Dodatne informacije na tel. 650-62-00,
ga. Pucko ali ga. Drozg.
Občina Šentilj

Št. 557/2005
Ob-28308/05
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03), načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2005,
(Uradni vestnik Zasavja, št. 22/04 in 11/05),
Odloka o ureditvenem načrtu za del območja PE 6/1 – Prusnik (Uradni vestnik Zasavja,
št. 12/91), objavlja

47/II, na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne
pogodbe.
3. Ponudnike se opozarja, da se vsa
zemljišča, ki so predmet razpisa, nahajajo
znotraj meja krajinskega parka Kum, na
podlagi določil Odloka o razglasitvi naravnih
znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Trbovlje (Ur. v. Z. št. 4/96) in
so kot varovano območje del Nature 2000.
Vsi možni posegi na predmetnih zemljiščih so opredeljeni z veljavnim izvedbenim
prostorskim aktom in varstvenim režimom
III. stopnje za krajinske parke.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 2. 11. 2005, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako:

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje so: zemljišča, ki se
nahajajo na območju urejanja z Odlokom o
ureditvenem načrtu za del območja PE 6/1
– Prusnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/91),
v skupni površini 36.186 m2, z naslednjimi
zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:

Parc. št.

Raba po ZK

Površina (m2)

Št. vložka

K.o.

541
541
542
543
544
545
546
547/1
547/1
547/1
548
548
549
549
549

stavbišče
pašnik
travnik
njiva
travnik
stavbišče
travnik
travnik
njiva
pot
travnik
njiva
gosp. poslopje
travnik
sadovnjak

36
5.126
5.040
1.651
2.737
871
2.338
5.014
2.564
706
525
680
363
3.750
4.785

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec
Dobovec

Skupna površina: 36.186 m2.
Vsa zemljišča imajo status stavbnega
zemljišča.
Izklicna cena za navedeno zemljišče
znaša 49,000.000 SIT. V ceni ni zajet 20%
DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v
pisni obliki, ki so na voljo od petka, 21. 10.
2005 na Občinski upravi občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do
15. ure, ob petkih od 8. do 13. ure, v pisarni

Ponudba za nakup zemljišč Prusnik – ne
odpiraj.
6. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 28. 10. 2005 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122,
s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter ﬁzične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
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ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, ﬁzične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini ter pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene
v tem javnem razpisu.
8. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju Občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo najkasneje do torka,
15. 11. 2005 in poravnati kupnino v celoti
najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od
izpolnitve katerega je odvisna veljavnost
kupoprodajne pogodbe, je celovito ter
pravočasno plačilo kupnine.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilom davčnih dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpisom v zemljiško knjigo.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb bo v sredo, 2. 11.
2005 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi
Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
v mali sejni sobi št. 37/II.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
18. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Ob-28460/05
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za oddajo proﬁtnega stanovanja v
najem
I. Predmet razpisa:
trisobno stanovanje s kabinetom št. 44
v drugem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Ul. Vilka Kledeta 5 v Postojni, v izmeri 89,10 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje je vseljivo v
novembru 2005 in se oddaja za dobo enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo.
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Varščina se po poteku najemnega razmerja
najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec oktober 2005 znaša 75.000
SIT. Najemnina se usklajuje z indeksom rasti cen na drobno v RS za pretekli mesec.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.

VI. Oddaja vloge
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno 28. 10. 2005 do 12. ure na naslov
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna (razpis proﬁtna).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 28. 10. 2005.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Občina Postojna

Št. 36003-6/2005-1
Ob-28459/05
Občina Postojna na podlagi 87. člena
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03
in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04), Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02
in 73/04), Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04 – UPB) ter sklepa župana
Občine Postojna št. 03101-1/2005-6 z dne
12. 10. 2005 objavlja

Za povprečno veliko stanovanje v izmeri
61 m2, točkovano s 310 točkami, znaša najemnina v mesecu oktobru 2005, izračunana
na podlagi navedenih veljavnih predpisov,
42.000 SIT.
1.3. Pri dodelitvi neproﬁtnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi v skladu s 14. členom pravilnika:

javni razpis
za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v
najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Postojna (v nadaljevanju:
razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno
15 občinskih neproﬁtnih stanovanj, ki bodo
uspelim upravičencem oddane v najem v
letih 2005, 2006 in 2007. in bodo predvidoma na razpolago v prenovljenem samskem
domu Slovenskih železnic, Kolodvorska 32,
kjer bodo vseljiva 15. 12. 2005 ali se bodo
predvidoma izpraznila na drugih lokacijah v
času poteka tega razpisa.
1.2. Stanovanja so namenjena za oddajo
v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
neproﬁtnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št.
14/04 in 34/04) niso zavezanci za plačilo
lastne udeležbe in varščine.
Najemnina za dodeljena neproﬁtna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neproﬁtnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Ur. l. RS, št. 131/03 in 142/04) in Odloka o
vplivu lokacije stanovanja na višino neproﬁtne najemnine oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja
v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neproﬁtne najemnine v skladu s citirano uredbo
v prejšnjem odstavku oziroma predpisom,
veljavnim v času najema stanovanja.
V skladu z 90. členom stanovanjskega
zakona ima Občina Postojna pravico vsakih
pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neproﬁtnega stanovanja. Če najemnik ni
več upravičen do neproﬁtnega stanovanja,
se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom.

Število
članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
neproﬁtnega stanovanja, so:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna.
Upravičenci za pridobitev neproﬁtnih stanovanj v najem so tudi prosilci, določeni v
drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena
pravilnika:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Postojna,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Postojna možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,
– do dodelitve neproﬁtnega stanovanja
so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju
– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost
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do dodelitve neproﬁtnega stanovanja po
pravilniku.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neproﬁtnega stanovanja, če dohodki prosilčevega gospodinjstva (seštevek vseh
dohodkov članov gospodinjstva), v obdobju 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, gibljejo
v mejah spodaj navedenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 znašala 168.175,08 SIT.
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Pri dodelitvi neproﬁtnega stanovanja
imajo prednost mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih in državljani z daljšo delovno dobo v Republiki
Sloveniji, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki.
Poleg prednostnih kategorij, določenih v
prejšnjem odstavku, se v skladu s 6. členom
pravilnika upoštevajo kot prednostna kategorija tudi prosilci z doseženo srednjo, višjo,

Velikost gospodinjstva
%

Meja neto dohodka

1-člansko

90%

do 151.358

2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

135%
165%
195%
225%
255%

do 227.036
do 277.489
do 327.941
do 378.394
do 428.846

Dohodek gospodinjstva, se ugotavlja na
način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti
do denarne socialne pomoči določajo predpisi o socialnem varstvu.
2.3. Vsi upravičenci za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da dohodki prosilčevega gospodinjstva
v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 ne
presegajo opredeljenih odstotkov od povprečne neto plače v državi določenih v 5.
členu pravilnika oziroma ne presegajo zgornje meje dohodka opredeljenega v tabeli
točke 2.2., glede na velikost posameznega
gospodinjstva,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neproﬁtnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neproﬁtno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neproﬁtno najemnino,
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja
(kot osnova za določitev vrednosti primernega
stanovanja se v skladu z zakonom upošteva
stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja v
povezavi s številom uporabnikov stanovanja v
višini zgornjih razredov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine v
času objave razpisa).
2.4. Na razpisu ne morejo sodelovati prosilci, določeni v 7. členu pravilnika:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili,
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
Na razpisu tudi ne morejo sodelovati:
– tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa
neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Kriteriji in točkovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih razmer,
ki vplivajo na prednost pri dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem so določeni v
obrazcu iz pravilnika.

visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter
magisterijem ali doktoratom.
V primeru, da več prosilcev doseže v
razpisu enako število točk, po obrazcu za
oceno stanovanjskih razmer, imajo prednost
prosilci po naslednji prioriteti:
– prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja
na območju Občine Postojna,
– prosilci, ki so bili že uvrščeni na prednostni listi po prejšnjem razpisu (v letu
2001),
– družina z več otroki,
– mlada družina, mladi,
– invalidi.
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neproﬁtnih stanovanj v najem bo sestavljena
na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik in
prednostnih kategorij, določenih s tem razpisom v skladu s 4. in 6. členom pravilnika,
in sicer:

ﬁtnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04
in 34/04) niso zavezanci za plačilo lastne
udeležbe in varščine.
5. Razpisni postopek
Celotna vsebina javnega razpisa je objavljena na oglasni deski Občine Postojna.
Izvod razpisa je dosegljiv v sprejemni pisarni Občine Postojna št. 3/2 vsak dan v
poslovnem času in na internetnem naslovu
http://www.postojna.si, kjer je na voljo tudi
obrazec za prijavo na javni razpis.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami,
ki se bodo sprejemale od 24. 10. 2005 do
14. 11. 2005 do 12. ure, lahko oddate priporočeno s povratnico na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna ali
osebno v sprejemni pisarni Občine Postojna, št. 3/2 vsak dan v poslovnem času (ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure,
sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do
13. ure).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki
1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/00 s spremembami), kar
znaša 4.250 SIT. Upravna taksa v znesku
4.250 SIT se plača s plačilnim nalogom na
TRR Občine Postojna, Ljubljanska 4 6230
Postojna – Občinske upravne takse – št.
01294-4940309167, sklic 19 □□□□□□□□07315 (vstavite svojo davčno številko).
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po
25. členu Zakona o upravnih taksah s tem,
da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.

Prednostne kategorije prosilcev
1. mlade družine (do 35 let) in mladi (samski do 30 let)
2. družine z večjim št. otrok – najmanj 3 oziroma več
3. invalidi in družine z invalidnim članom – III., II., I. kategorija
invalidnosti
4. družine z manjšim številom zaposlenih (trije člani, samo eden
zaposlen)
5. državljani z daljšo delovno dobo v Republiki Sloveniji (moški
13 let, ženske 12 let), ki so brez stanovanja ali podnajemniki
6. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja
Prednostne kategorije prosilcev v skladu s 6. členom pravilnika
1. uvrstitev prosilca na prednostno listo po prejšnjem razpisu
(2001)
2. najemniki bivalnih enot v lasti razpisnika, pod pogojem, da
imajo poravnane vse obveznosti za bivalno enoto
1. stalno bivanje na območju Občine Postojna prosilca*
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let

Št. točk
100
50
50, 60, 80
10
20
100
60
60
160
20
40
90
110

* Upošteva se število let, mesecev in dni, dopolnjenih na dan objave razpisa. V primeru
prekinitve bivanja se doba bivanja v občini sešteva.
4. Varščina
Prosilci, ki jim bo dodeljeno neproﬁtno
stanovanje, glede na socialne razmere po
9. členu Pravilnika o dodeljevanju nepro-

K vlogi morajo vlagatelji priložiti naslednje listine navedene pod točkami 1, 2, 3, 4,
5, 18 in 19, druge listine pa le, če na njihovi
podlagi uveljavljajo dodatne točke ali ugo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tavljajo, da nimajo ustreznih razmer za dokazovanje določenega statusa.
1. Izpolnjen obrazec vloge za pridobitev
neproﬁtnega stanovanja v najem.
2. Izpolnjeno in podpisano izjavo o premoženjskem stanju vlagatelja in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov
oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter
izjavo, s katero vlagatelj in ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v
svoje osebne podatke pri upravljalcih zbirk
podatkov (Obrazec št. 1).
3. Izpolnjeno in podpisano izjavo vlagatelja, da je sam ali pa kateri izmed članov
gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega
premoženja (Obrazec št. 2).
4. Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4
– Opis stanovanjskih in socialno – zdravstvenih razmer.
5. Na davčnem organu (MF Davčnega
urada RS, Davčni urad Postojna) potrjeno
napoved za odmero dohodnine za leto 2004
za vse zavezance gospodinjstva. Kolikor vlagatelj ali kdo izmed polnoletnih družinskih
članov ni zavezanec za oddajo napovedi za
odmero dohodnine in nima statusa rednega
dijaka ali rednega študenta, priloži potrdilo
Davčnega urada RS, Davčni urad Postojna,
da ni zavezanec za oddajo napovedi za odmero dohodnine. Kolikor ne predložite prej
navedene »potrjene napovedi za odmero
dohodnine za leto 2004« priložite potrdila o
skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu
2004 (osebni dohodek, pokojnina, varstveni
dodatek, preživnina, dohodek iz dela prek
študentskega servisa, invalidnina…) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi
prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo
posledic elementarne nesreče itd.
6. Potrdilo o nezaposlenosti vlagatelja,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje, izpostava Postojna).
7. Veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu; najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava vlagatelja, zakaj pogodba ni
sklenjena.
8. Dokazilo o zadnji plačani najemnini ali
podnajemnini.
9. Dokazilo o površini stanovanja iz sklenjene najemne pogodbe ali podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja.
Ko prosilec ne razpolaga z zapisnikom o
točkovanju, izpolni ustrezno izjavo s podatki
o kvaliteti stanovanja (Obrazec št. 3).
10. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let.
11. Zdravniško potrdilo o nosečnosti.
12. Odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere).
13. Dokazilu o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada.
14. Potrdilo ustrezne institucije, če je vlagatelj ali njegov ožji družinski član, ki bo z
njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba,
trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe.
15. Dokazilo o invalidnosti I. kategorije in
invalidnost okvare čuta – slepota, gluhost

(odločba Centra za socialno delo, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje).
16. Izvid osebnega zdravnika, s katerim
se dokazuje trajno obolenje prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami.
17. Odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične
pediatrične službe.
18. Potrdilo o plačilu upravne takse
(4.250 SIT).
19. Drugo.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa,
ne smejo biti starejša od 30 dni od objave
razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa.
Glede na okoliščine posameznega primera bo občina zahtevala od prosilcev tudi
druga dodatna dokazila, listine in pojasnila
na podlagi poziva.
Občina k vlogi priložene listine zadrži in
jih po izteku razpisnega roka udeležencem
razpisa ne vrača.
20. Splošne določbe
Strokovna služba občine bo preverjala
pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila
utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog
na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neproﬁtnih
stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih
opravijo pri pristojnih organih in organizacijah
ter posameznikih.
Komisija bo stanovanjske razmere prosilcev ustrezno točkovala. Komisija si lahko
stanovanjske razmere prosilcev tudi oglede.
Ogled se opravi nenapovedano in le pri tistih
udeležencih, ki bodo na podlagi predložene
listinske dokumentacije zbrali največje število
točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v
najem bo javno objavljen na enak način kot
razpis najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo,
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Postojna.
O pritožbi odloči v roku 15 dni župan Občine
Postojna. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci
bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neproﬁtno najemnino. Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv
k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se
črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko
Občina Postojna ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neproﬁtnega stanovanja v
najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vpli-
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vajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na Občini Postojna, pri svetovalki za stanovanjsko področje ali na tel.
05/72-80-700 v času uradnih ur.
Za vse kar ni posebej določeno z javnim
razpisom za oddajo neproﬁtnih stanovanj,
objavljenim na oglasni deski Občine Postojna, se uporabljajo določbe pravilnika.
Občina Postojna
Ob-28461/05
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, objavlja na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Postojna št. 35101-55/2004 z
dne 31. 5. 2005 ter Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 9 stanovanj in 3 garaže v objektu Kolodvorska 32, Postojna – bivši
samski dom Slovenskih železnic d.d., ki se
obnavlja in preureja v stanovanjski objekt s
26 stanovanjskimi enotami, med katerimi so
predmet prodaje:
1. Nepremičnina – trisobno stanovanje št.
B6 (številka dela stavbe 6), v visokem pritličju, v izmeri 67,20 m2, v stanovanjski stavbi,
parcela št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim
davkom, z obračunsko izmero 65,44 m2.
2. Nepremičnina – enosobno stanovanje
št. B7 (številka dela stavbe 7), v visokem pritličju, v izmeri 48,48 m2, v stanovanjski stavbi
stoječi na parceli št. 561/44, k.o. Postojna,
za izklicno ceno 950 EUR/m2 z vključenim
pripadajočim davkom, z obračunsko izmero
45,99 m2.
3. Nepremičnina – trisobno stanovanje
št. B12 (številka dela stavbe 12), v prvem
nadstropju, v izmeri 67,77 m2, v stanovanjski
stavbi stoječi na parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko
izmero 65,72 m2.
4. Nepremičnina – enosobno stanovanje
št. B13 (številka dela stavbe 13), v visokem
pritličju, v izmeri 48,87 m2, v stanovanjski
stavbi stoječi na parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko
izmero 46,19 m2.
5. Nepremičnina – trisobno stanovanje
št. B18 (številka dela stavbe 18), v drugem
nadstropju, v izmeri 67,81 m2, v stanovanjski
stavbi stoječi na parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko
izmero 65,74 m2.
6. Nepremičnina – enosobno stanovanje
št. B19 (številka dela stavbe 19), v drugem
nadstropju, v izmeri 50,28 m2, v stanovanjski
stavbi stoječi na parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko
izmero 46,89 m2.
7. Nepremičnina – štirisobno stanovanje
št. A1 (številka dela stavbe 29), v pritličju, v izmeri 110,61 m2, s teraso, v izmeri
46,30 m2, v stanovanjski stavbi stoječi na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim
davkom, z obračunsko izmero 120,44 m2.
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8. Nepremičnina – dvosobno stanovanje št. A2 (številka dela stavbe 28), v pritličju, v izmeri 55,16 m2, s teraso, v izmeri
29,85 m2, v stanovanjski stavbi stoječi na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim
davkom, z obračunsko izmero 61,26 m2.
9. Nepremičnina – dvosobno stanovanje št. A3 (številka dela stavbe 27), v pritličju, v izmeri 54,21 m2, s teraso, v izmeri
56,40 m2, v stanovanjski stavbi stoječi na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 950 EUR/m2 z vključenim pripadajočim
davkom, z obračunsko izmero 66,26 m2.
10. Nepremičnina – vrstna garaža 1 (številka dela stavbe 24), v izmeri 15,40 m2,
v prizidku stanovanjske stavbe stoječe na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 1,000.000 SIT (272 EUR/m2).
11. Nepremičnina – vrstna garaža 2 (številka dela stavbe 25), v izmeri 15,40 m2,
v prizidku stanovanjske stavbe stoječe na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 1,000.000 SIT (272 EUR/m2).
12. Nepremičnina – vrstna garaža 3 (številka dela stavbe 26), v izmeri 15,40 m2,
v prizidku stanovanjske stavbe stoječe na
parceli št. 561/44, k.o. Postojna, za izklicno
ceno 1,000.000 SIT (272 EUR/m2).
Nepremičnine bodo vseljive 15. 12.
2005.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Davek od prometa
nepremičnin v višini 2% od prodajne vrednosti nepremičnine, stroške overitve pogodbe
pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plačajo kupci.
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
3. Kupec mora skleniti prodajno pogodbo
v roku 10 dni od prejema obvestila o izbiri, v
nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina
v korist prodajalca.
III. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu,
pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz
sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.

Zap. Parc.

Vrsta

št.

rabe

1
2
3

št.

2

m

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti nepremičnine na račun Občine Postojna, TRR št. 01294-0100016345,
in sicer do roka za oddajo ponudb (vključno do 7. 11. 2005 do 12. ure). Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se ne obrestuje.
IV. Vsebina pisne ponudbe:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba proda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini
10% od vrednosti izbrane nepremičnine;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z
vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma
osebnega računa ponudnika za morebitno
vračilo vplačane varščine.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 7. 11. 2005 do
12. ure na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, z oznako »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj Samski dom SŽ«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudbe lahko ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje 3/2) ali pošljejo
priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
3. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb.

4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
5. Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
opravi pristojna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za isto nepremičnino ponudijo isto ceno, jih
lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudbe
ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku
postopka komisija predlaga naročniku sklenitev prodajne pogodbe.
6. Ponudniki, ki bodo predložili popolne
ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 10 dneh po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
8. Prodajalec bo po zaključku tega razpisa nepremičnine, ki ne bodo prodane,
prodajal z neposredno pogodbo.
Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali
na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin,
ki so predmet razpisa z javnim zbiranjem
ponudb, so na voljo na naslovu: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna –
Oddelek za okolje, prostor in urbanistično
načrtovanje – pisarna 6/P.
Občina Postojna
Ob-28505/05
Občina Metlika na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Metlika (Ur.
l. RS, št. 66/05) in sklepa Občinskega sveta občine Metlika št. 46503-3/2005 z dne
12. 10. 2005, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zemljišč
za gradnjo poslovnih objektov na
območju namenjenem izključno
centralnim dejavnostim
1. Predmet prodaje so zemljišča na območju Poslovne cone – Pri Pildu Metlika, z
naslednjimi parcelnimi številkami, vse k.o.
Metlika:

Namen

Cena zemljiš�a

Obra�un

50%

Izklicna

gradnje

brez DDV

komunalnega

oprostitve

cena

398/6 nezazid.stavbno 2939 poslov.objekt
398/8 nezazid.stavbno 388 poslov.objekt
4049/3 nezazid.stavbno
96 poslov.objekt
3423

7.450.100,84 12.012.868,60 9.731.484,72 9.731.484,72
983.545,13 1.585.911,20 1.284.728,17 1.284.728,17
243.351,37
392.390,40
317.870,89
317.870,89
8.676.997,34 13.991.170,20 11.334.083,77 11.334.083,77
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2. Izklicna cena nepremičnin iz tabele je
sestavljena iz:
a) cene zemljišča na podlagi cenitve z
dne 10. 10. 2005,
b) komunalnega prispevka, obračunanega na podlagi izračuna obstoječih in predvidenih vlaganj v komunalno infrastrukturo
na tem območju, ki znaša 17,06 EUR/m2
(preračunano po srednjem tečaju BS, dne
12. 10. 2005=239,5895 SIT za 1 EUR). Komunalni prispevek se ob plačilu ustrezno
revalorizira,
c) upoštevana 50% oprostitev plačila
zemljišča in komunalnega prispevka za samostojne podjetnike in pravne osebe, ki po
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB,
Ur. l. RS, št. 15/05) spadajo med majhna
podjetja, v zasebni in mešani lasti, na podlagi zgoraj omenjenega pravilnika.
20% davek na dodano vrednosti od
cene zemljišča in druge dajatve ter stroške, ki odpadejo na promet nepremičnin,
plača kupec.
Zemljišča se prodajajo v celoti in po načelu videno-kupljeno ter se izročijo bremen
prosta. Za kmetijski del (parc. št. 398/6, ca.
5% površine, v izmeri 180 m2) pa je potrebno dati tudi pisno izjavo o sprejemu ponudbe na Upravno enoto Metlika.
3. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis št. 30005-00004/2005«, do torka
15. 11. 2005 do 14. ure. Na ovojnici mora
biti naveden naziv ponudnika.
4. Kupnino za zemljišča mora kupec plačati v roku 8 dneh od podpisa pogodbe o
nakupu zemljišč. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine (vrednost zemljišča in komunalnega prispevka). Vpis v zemljiško knjigo se
opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe ob kateri si Občina Metlika obdrži vplačano varščino.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene zemljišč, ki je razvidna iz zadnjega
stolpa tabele. Varščino je treba nakazati na
TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016,
sklic: 00 75728-7141998-49002005 odprt pri
Banki Slovenije. Varščina mora biti vplačana do roka, 15. 11. 2005. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v
petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– ﬁzične osebe morajo vlogi priložiti potrdilo o državljanstvu, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz sodnega registra
Davčne uprave RS, pravne osebe pa morajo priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev od zadnjega
dne, določenega za vložitev ponudbe,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega računa,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,

– dokazilo o plačani varščini,
– terminski plan za izgradnjo poslovnega objekta na prodanih zemljiščih; kupec je
dolžan najkasneje v treh letih po sklenitvi
pogodbe pričeti z gradnjo objekta in ga v
dveh letih po začetku gradnje dokončati. Za
zgrajen oziroma dokončan objekt se šteje
objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje.
Ta rok je bistven pogoj za veljavnost sklenjene pogodbe o prodaji zemljišč. Občina
Metlika lahko zahteva sodno razveljavitev
sklenjene pogodbe, v primeru, da kupec ne
izpolni roka iz te točke in uveljavlja nastalo
škodo,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določena v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana varščina za resnost ponudbe ne vrne.
8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo poleg meril navedenih v pravilniku,
upoštevana naslednja merila:
– ponujena višina kupnine: 60%, kar pomeni, da bo najvišja ponujena cena prejela
12 točk, prva naslednja 6 točk, in vsaka naslednja po 2 točki manj,
– rok dokončanja objekta, razviden iz terminskega plana oziroma predstavitvijo investicije: 30%, kar pomeni, da bo za najkrajši
rok dokončanja ponudnik prejel 6 točk, prvi
naslednji 4 točke, ostali 1 točko,
– novo zaposleni za nedoločen čas po
dokončanju investicije: 10%, kar pomeni,
da bo ponudnik z največ zaposlenih prejel 2
točki, prvi naslednji 1 točko, ostali 0 točk.
9. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika ob opravila
komisija, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu, in sicer v roku petnajst dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
10. Z izbranim ponudnikom bo Občina
Metlika sklenila pogodbo najkasneje v roku
10 dni po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, v primeru pritožbe, pa
v roku 10 dni po obravnavi pritožbe. Pogoji
iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o
prodaji zemljišč.
Če izbrani ponudnik v navedem roku ne
podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana varščina za resnost
ponudbe ne vrne.
Občina Metlika lahko podpiše pogodbo z
naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. V pogodbi bo, poleg pogojev iz tega
razpisa, natančneje določen tudi način zavarovanja za primer nenamenske porabe
pomoči iz občinskega proračuna, kot tudi
določilo, da v primeru izgradnje ali rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega omrežja, kupec dovoli prekope
zemljišč iz tega razpisa.
12. Občina Metlika si pridržuje pravico,
da lahko postopek prodaje zemljišč ustavi
do sklenitve pravnega posla, in da ne glede
na prejete ponudbe ne sklene pogodbo z
nobenim ponudnikom, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na sedežu
prodajalca, pri Martini Nemanič ali Mojci
Stariha in na tel. 07/30-63-100.
Občina Metlika
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Javne dražbe
Ob-27961/05
Krajevna skupnost Lozice, Lozice 34,
5272 Podnanos, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin,
ki bo v četrtek, 24. 11. 2005 ob 18. uri, v
prostorih Krajevne skupnosti Lozice (Dom
krajanov – šola, prvo nadstropje), Lozice 34,
Podnanos, za prodajo naslednjih nepremičnin: stavbni zemljišči v k.o. Lozice – parc.
št. 651 v izmeri 180 m2 in parc. št. 79.s v izmeri 216 m2 (registrirana kot enota kulturne
dediščine). Parceli se prodajata samo obe
skupaj kot celota.
Izklicna cena za obe parceli skupaj znaša 2,200.000 SIT.
1. Prodaja se izvede po načelu »videnokupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenitve nepremičnin. Izklicna cena ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih
ostalih stroškov. Predpisane davčne dajatve,
stroški cenitve, pravnega pregleda,vknjižbe
v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo
kupca. Te stroške se ocenjuje pavšalno skupaj na 300.000 SIT.
3. Najnižji znesek za katerega dražitelj
dviga ceno, je 100.000 SIT.
4. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene na račun Krajevne skupnosti Lozice
št. 01336-6450860270, voden pri UJP Nova
Gorica, ter dokazilo o vplačilu predložiti na
javni dražbi. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
najkasneje v petnajstih dneh po izvedeni
javni dražbi.
5. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje 15 dni po opravljeni dražbi. Če
dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
6. Najugodnejši dražitelj mora vplačati kupnino v enkratnem znesku v roku
osem dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na račun Krajevne skupnosti Lozice št:
01336-6450860270, voden pri UJP Nova
Gorica. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen je bistvena sestavina pravnega
posla.
7. Dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti:
– originalno potrdilo o plačani kavciji in
priloženo celotno št. računa (ime banke in
št. računa) za primer vračila kavcije,
– fotokopijo identiﬁkacijskega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu (ﬁzične osebe),
– matično in davčno številko ponudnika,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za
samostojne podjetnike priglasitveni list pristojnega davčnega organa,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za pravne osebe):
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– BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2003,
– BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega so razvidni identični podatki kot v
navedenem obrazcu, ki ne smejo biti starejši
od 30 dni,
– 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,
– zastopniki ﬁzičnih ali pravnih oseb morajo predložiti pravno veljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
8. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene kupoprodajne pogodbe kljub uspeli dražbi in dražiteljem ne priznava nikakršnih stroškov.
9. Podrobnejše informacije in pogled v
priloge v zvezi s predmeti prodaje lahko ponudniki dobijo na Krajevni skupnosti Lozice,
Lozice 34, tel. 031/314-585 pri predsednici
Krajevne skupnosti Lozice, po predhodnem
dogovoru.
Krajevna skupnost Lozice
Št. 023-3/2005
Ob-28299/05
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004,
ki ga je z odlokom (Uradni list RS, št. 118/02
in 78/03) sprejel Državni zbor Republike
Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje objavlja
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
Dve rabljeni počitniški prikolici v campu
Ladin Gaj:
– počitniška prikolica št. 1; Adria Caravan 5106 DU, priklopno vozilo, leto izdelave 1995, datum prve registracije
24. 4. 1995, reg. št.: H8-93 LJ, št. šasije
ZY15106DUSOLOO484, masa praznega
vozila v kg 850, dovoljena nosilnost v kg
210;
– počitniška prikolica št. 2: Adria Caravan Unica A 502 DK, priklopno vozilo,
leto izdelave 1999, datum prve registracije 8. 6. 1999, reg. št.: F9-55 LJ, št. šasije
ZY152O6DKXOAO1328, masa praznega vozila v kg 950, dovoljena nosilnost v kg 350.
Prikolici sta vzdrževani in dobro ohranjeni, opremljeni pa sta s tuš kabinama,
kabinama za suho stranišče, omaricami za
perilo, kuhinjskim in jedilnim priborom, umivalnikom, kuhalnikom, hladilnikom, ležišči
za 4/5 oseb, vse kot je bilo ob nakupu vsake
od obeh prikolic.
Dodatna oprema v prikolicah: kuhinjski in jedilni pribor, električni hladilnik, nizek električni kuhalnik, dve omarici višine
1.1 m, platnen baldahin in leseno pohodno
ploščo z jeklenimi podstavki za postavitev
pred prikolico.
Izklicni ceni:
– za počitniško prikolico št. 1 – 1,040.000
SIT,
– za počitniško prikolico št. 2 – 1,800.000
SIT.
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Premičnini se prodajata posamezno ali
skupaj po sistemu videno-kupljeno.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno
za 50.000 SIT,
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na podračun izvrševanja proračuna RS, št. 0100-6300109972,
sklic na številko 18 25232-7201990-2005.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
od izklicne cene za posamezno prikolico
na podračun izvrševanja proračuna RS,
št. 0100-6300109972, sklic na številko 18
25232-7201990-2005. Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled premičnin:
– ogled počitniških prikolic je možen po
predhodnem dogovoru z Mitjo de Gleria, tel.
01/478-44-73 ali GSM 031/641-155, ali Ivanom Pintarjem, tel. 01/478-44-72 ali GSM
031/641-154,
– vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo pri Jasni Fikfak, tel.
01/478-44-33 vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe)
in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
TRR, za primer vračila kavcije) (original in
fotokopijo),
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takega potrdila ne
morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora predložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za
slovenske pravne osebe. Kolikor pa takega
potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe) oziroma fotokopijo identiﬁkacijskega dokumenta (za ﬁzične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo za
sodelovanje na dražbi v primeru da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo pooblasti
drugo ﬁzično ali pravno osebo (original in
fotokopijo),

– matično in davčno številko (original in
fotokopijo).
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 7. 11. 2005 ob 10. uri v sejni sobi
št. 106 v I. nadstropju v poslovnih prostorih
Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko s
soglasjem predstojnika ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje
Št. 556/2005
Ob-28300/05
Občina Žalec objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter
na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Žalec, št. 465-02-0025/2005 z dne 19. 9.
2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-14,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe sta:
a) del stavbe na naslovu Velenjska 1,
Žalec, ki stoji na parc. št. 29.S k.o. Žalec,
in sicer I. in II. nadstropje, ki predstavljata samski dom v skupni izmeri 186,98 m2,
vključno s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter pripadajočem funkcionalnem
zemljišču. Samski dom je zaseden s 17 uporabniki. Etažna lastnina še ni vzpostavljena
v zemljiški knjigi.
b) Solastniški delež 1/3 parc. št. 1266
travnik v izmeri 598 m2 in parc. št. 1267 travnik v izmeri 1454 m2 k.o. Škofja vas.
Predmetni zemljišči sta z lokacijsko informacijo Mestne občine Celje, št.
46502-139/2005-4200 DS z dne 24. 2. 2005
opredeljeni kot stavbni zemljišči.
3. Izklicna cena:
a) 11,000.000 SIT. Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo
in zemljiškoknjižnim vpisom niso vključeni v
ceno in jih poravna kupec.
b) 2,717.953,20 SIT. V ceno je že vključen 20% DDV.
4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo na javni dražbi in predložiti:
a) potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od izklicne cene nepremičnine,
b) podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine,
c) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz sodnega registra pravnih
oseb oziroma priglasitveni list DURS (velja
za pravne osebe in s.p.) – dokumenta ne
smeta biti starejša kot 30 dni,
d) fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
e) davčno številko oziroma ID številko
za DDV,
f) pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na
dražbi pooblaščena druga pravna ali ﬁzična
oseba.
5. Vsak dražitelj mora do vključno srede,
9. 11. 2005 plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine, za katero bo dra-
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žil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec
št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki
na dražbi ne bodo uspeli pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.
6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je
na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Žalec.
7. Kupnino mora kupec poravnati v
osmih dneh po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 9. 11.
2005 vplačal varščino in pred pričetkom.
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino pod točko a) za večkratnik zneska
200.000 SIT, za nepremičnino pod točko b)
za večkratnik števila 100.000 SIT.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
11. Javna dražba bo opravljena v sredo,
dne 9. 11. 2005 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
na tel. 03/703-64-14. Ogled nepremičnine in
druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino
je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
Ob-28450/05
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) naslednjo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.

2. Opis predmetov javne dražbe:
a) Poslovni prostor skupne koristne površine 77,70 m2, ki je lociran v pritličju poslovne stavbe Občine Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 183 k.o.
Tržič. Navedeni poslovni prostor uporablja
najemnik DZS, d.d., Ljubljana.
b) Nepremičnina parc.št. 323/6 dvorišče
483 m2, poslovna stavba 154 m2 in poslovna
stavba 45 m2 k.o. Tržič.
3. Vrsta pravnega posla: prodajni pogodbi za oba predmeta javne dražbe iz 2.
točke.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
a) Izklicna cena za predmet javne dražbe
pod točko 2.a) je 21,074.293 SIT, najnižji
znesek višanja: 100.000 SIT.
b) Izklicna cena za predmet javne dražbe pod točko 2.b) je 4,615.728 SIT, najnižji
znesek višanja: 100.000 SIT.
Izklicni ceni ne vsebujeta nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro kupcev:
Prodajni pogodbi za predmeta javne
dražbe iz 2. točke bosta sklenjeni s tistima dražiteljema, ki bosta ponudila najvišji
ceni nad izklicnima cenama. Plačani kavciji
uspešnih dražiteljev bosta všteti v kupnini
v prodajnih pogodbah za predmeta javne
dražbe iz 2. točke. Javna dražba je neuspešna, če ni bila dosežena izklicna cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešna
dražitelja (kupca) sta dolžna kupnini poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajnih pogodb oziroma izstavitve računov.
7. Plačilo kupnin v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajnih pogodb. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je v postopku javne dražbe plačal najuspešnejši dražitelj (kupec).
8. Kraj in čas javne dražbe:
Kraj in čas izvedbe javne dražbe za oba
predmeta javne dražbe iz 2. točke: Poslovna
stavba Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, dne 21. 11. 2005 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Občine Tržič, 1. nadstropje.
9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti
pred začetkom javne dražbe in se jo vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki
je odprt pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila, Območni enoti Kranj:
– kavcija za poslovni prostor pod točko
2.a): v višini 30% izklicne cene z navedbo ''kavcija za poslovni prostor pod točko
2.a)'';
– kavcija za nepremičnino parc. št.
323/6 k.o. Tržič: v višini 30% izklicne cene
z navedbo ''kavcija za nepremičnino pod
točko 2.b)''.
Plačilo kavcije pred začetkom javne
dražbe s predložitvijo potrdila (dokazila) o
plačilu kavcije je pogoj za udeležbo na javni
dražbi.
10. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končani dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer
v roku 15 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobijo razpisno dokumentacijo pri kontaktnih
osebah, zaposlenih v Uradu za urejanje
prostora Občine Tržič: pri Andreji Meglič,
tel. 04/59-71-528 (za predmet javne dražbe pod točko 2.a) in pri Mojci Jaklič, tel.
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04/59-71-527 (za predmet javne dražbe pod
točko 2.b) ter si ogledajo predmeta javne
dražbe. Strošek razpisne dokumentacije
znaša 10.000 SIT, za vsak predmet javne
dražbe iz 2. točke posebej. Interesenti so
dolžni pred prevzemom razpisne dokumentacije plačati navedeni znesek na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-010006578, odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti Kranj in navesti namen nakazila
''plačilo za razpisno dokumentacijo'' ter o
plačilu predložiti dokazilo.
12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se
ponudnikom oziroma dražiteljem povrnejo
stroški in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
13. Drugi pogoji, ki jih mora dražitelj izpolnjevati: predmeta javne dražbe iz 2. točke lahko kupijo ﬁzične osebe, samostojni
podjetniki posamezniki ali pravne osebe.
Dražitelji so na dan javne dražbe dolžni s
seboj prinesti naslednje dokumente v izvirniku, razen če je izrecno določeno, da
jih lahko predložijo v notarsko overjeni fotokopiji:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
(za ﬁzične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO) in
davčni številki dražitelja ter njegovem osebnem ali transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),
– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala
ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom
javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na
izjavi overjen pri notarju.
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
podrobnejši opis lokacije in predmeta javne dražbe, zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo, lokacijsko informacijo, fotograﬁje
predmeta javne dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe, pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in vzorec prodajne pogodbe.
15. Vse stroške, davščine ter takse nosita kupca predmetov javne dražbe iz 2.
točke.
16. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcema se opravi po celotnem
plačilu kupnin in stroškov.
17. Z najugodnejšima dražiteljema bo
Občina Tržič sklenila prodajni pogodbi najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Če dražitelja ne podpišeta prodajnih pogodb
v navedenem roku iz razlogov, ki so na

Stran

7780 /

Št.

93 / 21. 10. 2005

strani dražiteljev, Občina Tržič obdrži njuni
kavciji.
18. Za vpis lastninske pravice oziroma
etažne lastnine v zemljiško knjigo sta dolžna poskrbeti kupca na svoje stroške, zaradi
česar jima je Občina Tržič dolžna izročiti vse
potrebne listine.
19. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, v občinskem glasilu Tržičan in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 0576/05
Ob-28664/05
SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, Ljubljana, na podlagi
sklepa sveta zavoda št. 17/05 – 1/8 z dne
24. 6. 2005 objavlja
javno dražbo
1. Predmet javne dražbe: enosobno stanovanje na naslovu Gašperšičeva 6, Ljubljana, 4. nadstropje, v izmeri neto površine
52,06 m2. Stanovanje je prazno.
2. Izklicna cena: 16,644.000 SIT.
3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe
na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec
podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu
pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala 21. novembra 2005, z začetkom
ob 12. uri v sejni sobi (klet) Železniškega
zdravstvenega doma Ljubljana, Celovška
cesta 4, Ljubljana.
5. Drugi pogoji:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, ki
so državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom iz sodnega registra oziroma
potrdilom o državljanstvu;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne
sme biti starejše od 30 dni (velja za pravne
osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta (velja za ﬁzične osebe);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne
cene nepremičnine, za katero držijo. Varščina se plača na račun št. 03100 – 100037896
pri SKB, sklic 17/05 – 1/8. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne
plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
vplačana varščina pa se zadrži;
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejših reklamacij se ne
upošteva.
6. Pravila javne dražbe
Javno dražbo vodi komisija, imenovana
s sklepom v.d. direktorice.
Draži lahko tisti, ki je vključno do 21. 11.
2005 vplačal varščino in pred začetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
Dražitelji lahko višajo ceno za večkratnik
zneska 150.000 SIT.
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Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ceno.
7. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se
obrnite na tel. 29-12-289 – Marjan Babnik,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Ogled
nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

Razpisi delovnih
mest
Su 010111/2005
Ob-27952/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1, št. 62/05 – odl. US, št. 75/05
– odl. US) Okrajno sodišče v Radovljici,
Gorenjska cesta 15, Radovljica, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki

jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici,
Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, Radovljica, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici
Su 010111/2005
Ob-27953/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1, št. 62/05 – odl. US, št. 75/05
– odl. US) Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214 pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-27954/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB 1, št. 62/05 – odl. US, št. 75/05
– odl. US) Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kran,j objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 4 prosta delovna mesta.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo
v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-27955/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05-UPB 1, št. 62/05 - odl. US, št.
75/05-odl. US) Okrajno sodišče v Škofji
Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Škofji Loki, Partizanska 1/a, Škofja Loka.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Urad predsednice, Partizanska 1/a, Škofja
Loka, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v 8 dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
Št. 338
Ob-27956/05
Svet zavoda Zdravstveni dom Ormož
na podlagi 12. člena in drugega odstavka
17. člena Statuta JZ Zdravstvenega doma
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
7/99 ter št. 13/05), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada enega od svetovnih jezikov,
– znanje slovenskega jezika,
– da obvlada osnove računalništva,
– da ima vozniški izpit B kategorije,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Mandat direktorja zavoda traja 4 leta. Po
preteku mandatne dobe je ista oseba lahko
znova imenovana za direktorja.
Kandidat k prijavi na razpisano delovno
mesto priloži:
– kratek življenjepis,
– predložiti mora program dela in razvoja zdravstvenega doma,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba ter s tem dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– za znanje slovenskega jezika predloži
kopijo javnega spričevala o končani srednji
šoli, če se kandidat ni šolal v slovenskem
jeziku, predloži kopijo potrdila Filozofske
fakultete v Ljubljani, da je uspešno opravil
preizkus znanja slovenskega jezika,
– za znanje enega od svetovnih jezikov
predloži kopijo javnega spričevala o končani srednji šoli ali indeks fakultete,
– kopijo vozniškega dovoljenja.
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati
predložijo v roku 15 dni po objavi razpisa
na naslov: Zdravstveni dom Ormož, Svet
zavoda, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, s
pripisom »razpis za direktorja zavoda«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstveni dom Ormož
Št. 110-5/2005-1
Ob-27957/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1 in 62/05
– odl. US: U-I-294/04-15) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Celju).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
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Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-98.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 122-40/2005
Ob-27958/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana na podlagi prvega odstavka 109. člena, v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05
in 75/05) objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
svetovalec (pripravnik – m/ž), št.
122-40/2005, za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevani pogoj za zasedbo delovnega
mesta je:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri (študijski program novinarstvo; naziv:
univerzitetni/a diplomirani/a novinar/ka).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja državne uprave in z
višjo ravnjo znanja angleškega jezika.
Poleg zgoraj navedenega pogoja mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi
pogoje iz 86. in 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
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– da je državljan Republike Slovenije;
– da aktivno obvlada uradni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za določen čas 10
mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo "za javni natečaj, …., št. …"), Kotnikova 38, Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS oziroma po objavi pri Zavodu RS za
zaposlovanje.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
ali pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil oziroma razgovorov s kandidati.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Jožica Šeme.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 122-1/05
Ob-27959/05
Svet Centra za socialno delo Slovenske
Konjice razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
pogoje, ki jih določata 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1, Ur.
l. RS, št. 36/04):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV ter 5 let delovnih
izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
ZSV ter 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Slovenske Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, z oznako: »za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo
Slovenske Konjice
Št. 367/2005
Ob-27960/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT, 2/04 – ZDSS,
23/05 in 62/2005) javni natečaj za delovno
mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Oddelku za okolje in prostor.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo ali 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 (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda
pristojno okrajno sodišče).
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.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj«
na naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5102 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
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O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 122-348/2005
Ob-28011/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
svetovalec/ka v službi za splošne in
pravne zadeve v Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano.
1. Kraj opravljanja dela: Parmova 33,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se opravlja v nazivih: svetovalec
II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– usklajevanje in priprava pogodb,
– vodenje postopkov za oddajo javnih
naročil,
– spremljanje prispelih faktur, opominov,
odprtih postavk in obrestnih obračunov,
– priprava ﬁnančnih predobremenitev,
– priprava obrazložitev za porabo sredstev,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za univerzitetno oziroma 3 leta in 7 mesecev za visoko stopnjo izobrazbe,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami pri delu z javnimi naročili.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v
prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je
predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim
razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj
– svetovalec v Službi za splošne in pravne
zadeve v IRSKGH«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-700.
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Su 20/2005-10
Ob-28281/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec), 2 prosti delovni mesti za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrana kandidata bosta potrdili morala predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za
javni natečaj – višji pravosodni svetovalec),
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
Ob-28283/05
Na podlagi 56. in 58. člena, prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih – UBP 1 (Uradni list RS, št. 35/05),
župan Občine Brda objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega izpita iz javne uprave v
Občinski upravi občine Brda.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo srednješolsko izobrazbo
V. stopnje;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo spričevala o zaključku šolanja;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu;
3. 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;
4. potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen ka-
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zenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 6 mesecev, v Občinski upravi občine Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo v Brdih.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo v Brdih, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani, najkasneje v roku 15 dni po opravljenem natečajnem postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren Mojmir Konič, tel.
05/335-10-33.
Občina Brda
Št. 1304/2005
Ob-28287/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe)
Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na
Uradu Vlade RS za informiranje.
Kraj opravljanja dela: Tržaška 21, Ljubljana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
smer univerzitetni diplomirani pravnik;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladati morajo znanje enega tujega
jezika na osnovni ravni;
– obvladati morajo komunikacijske veščine.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome ali potrdila o
uspešno končanem univerzitetnem študiju,
dokazila o znanju tujega jezika na osnovni
ravni (znanje jezika na osnovni ravni kandidat izkaže s predložitvijo dokazila o znanju
jezika na srednješolskem nivoju), fotokopijo
osebne izkaznice, potnega lista ali potrdila
o državljanstvu RS, podpisano pisno izjavo kandidata, da ni 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 in podpisano
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pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
prej omenjenega kaznivega dejanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški
21 v Ljubljani.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »javni natečaj za delovno
mesto pripravnika« Kandidati bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 15 dni od izbire kandidata.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo prejeli
sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajal Simon Figar, tel. 01/478-26-24
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje
Su 10-02/2005-20
Ob-28309/05
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02–23/05) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj
za prosta uradniška delovna mesta:
1. Pravosodni svetnik (višji strokovni
sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto na upravnem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal na
uradniškem delovnem mestu, v nazivu pravosodni svetnik I.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetnik in pravosodni svetnik I.
2. Višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – 1 prosto delovno mesto na upravnem oddelku VS RS
(m/ž) in 1 prosto delovno mesto na kazenskem oddelku (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,

– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal na
uradniškem delovnem mestu, v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in
višji pravosodni svetovalec III.
Z izbranim kandidatom za delovna mesta pod zap. št. 1. in 2. bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem
sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata 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, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi
takšnega kaznivega dejanja, ki ga izda krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo
kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega
natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe Vrhovno sodišče RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 101-02-3/2005
Ob-28312/05
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, Izola objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02, 110/02 in 70/04) javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta
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pripravnik – svetovalec za stanovanja
in poslovne prostore.
Kraj opravljanja dela: občinska uprava,
Urad za okolje, prostor, gospodarstvo in
nepremičnine.
Vrsta delovnega mesta: uradniško.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
I ali svetovalec II ali svetovalec III.
Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Pogoji za opravljanje dela:
1. Splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno 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 oseba ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
2. Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
(VII. stopnja) ustrezne smeri,
– aktivno ali pasivno znanje italijanskega jezika,
– državni izpit iz javne uprave (ki ga
mora izbrani kandidat opraviti do izteka pripravniške dobe).
3. K prijavi s kratkim življenjepisom morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila,
in sicer:
a) dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za zasedbo delovnega mesta:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee,
b) potrdilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopija diplome pridobljene v Republiki Sloveniji ali nostriﬁcirana tuja diploma).
Natečajna komisija bo izbirni postopek
izvedla v dveh fazah, in sicer tako, da bo
preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije,
ki jo je predložil kandidat ter v drugi fazi
opravila ustni razgovor s kandidati. Vloge,
ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Občina Izola – Comune di Isola,
Sočno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom:
»Javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnik – svetovalec za stanovanja in
poslovne prostore«.
Kandidati bodo o rezultatu izbire pisno
obveščeni v osmih dneh po zaključenem
izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Zdenki Bolje, višji svetovalki za
splošne zadeve, na tel. 05/66-00-103, e-naslov: zdenka.bolje@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
Št. 03-01/2005-79
Ob-28345/05
Občina Pivka objavlja razpis za zaposlitev

pripravnika.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali upravne smeri (fotokopija diplome),
– državljanstvo Republike Slovenije (fotokopija),
– potrdilo,da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja ter
da oseba ni v kazenskem postopku zaradi
takega kaznivega dejanja,
– vozniški izpit B kategorije (fotokopija
vozniškega izpita),
– poznavanje uporabe računalnika,
– znanje enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo priložiti življenjepis in
svoje videnje razvoja Občine Pivka in vloge
občinske uprave v njenem razvoju (na 2
straneh A4 formata). Delovno razmerje z
izbranim kandidatom bo sklenjeno za čas
opravljanja pripravništva. Pisne prijave z
dokazili je potrebno poslati do vključno
2. 11. 2005 na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, s pripisom »razpis
– pripravnik«. Kandidati, ki ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Občina Pivka
Št. 218/2005
Ob-28440/05
Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS,
št. 35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
in 57/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Kabinetu ministra, pod
šifro 152 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
nazivu svetovalec II., I. Izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zgodovinske ali pravne smeri;
– najmanj 3 leta 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma najmanj 7 mesecev za
kandidate z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
oziroma specializacijo.
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: znanje tujega jezika in
poznavanje vrst dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo zgodovinske smeri.
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,
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– 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:
– pomoč vodji kabineta,
– koordinacija med Kabinetom, Sektorjem za popravo krivic in za narodno spravo,
– organiziranje in pomoč pri organizaciji
domačih in mednarodnih posvetov, seminarjev, usposabljanja Sektorja za popravo
krivic in za narodno spravo,
– koordinacija in usklajevanje dela Ministrstva za pravosodje z Vlado Republike
Slovenije, Državnim zborom Republike Slovenije in drugimi državnimi in mednarodnimi
institucijami,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
(analiza zgodovinskih virov) za oblikovanje
zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
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 152.
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
218/2005
Ob-28441/05
Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS,
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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:
podsekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Sektorju
za pripravo zakonodaje, v Oddelku za
organizacijsko zakonodajo pravosodnih
organov in upravnega sodstva, pod šifro
156 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu
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 pravne 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),
– željena znanja: pravniški državni izpit.
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 ali osebnega dokumenta,
iz katerega je razvidno državljanstvo;
– 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 in
dokazilo o opravljenem pravniškem državnem 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 oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
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 156.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/369-52-57 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 218/2005
Ob-28442/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena
in tretjega odstavka 33. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
pravosodje na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 013-180/2005/2 z dne
5/10-2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za pravosodje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri;
– 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 naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega potrdila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava 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.
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju, in sicer,
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 vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
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.
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.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno«.
Na predlog ministra za pravosodje bo
izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
Generalni sekretar v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v petnajstih mesecih
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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 zaprti 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 dneva
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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-51. 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.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-28447/05
Razvojni javni sklad Lendava objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
upravnik stavbe (1 delovno mesto).
Prosto delovno mesto je strokovno-tehnično.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
– strojni tehnik,
– 6 mesecev delovnih izkušenj.
Z izbranim kandidatom se bo sklenilo
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbran kandidat bo
delo opravljal na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Kranjčeva 22, v Lendavi in v zunanjem okolju.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče in ne
sme biti starejše od treh mesecev).
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev in življenjepisu pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: Razvojni javni sklad Lendava, Kranjčeva ulica
22, 9220 Lendava.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na Razvojnem javnem skladu Lendava, tel. 02/57-89-360.
Razvojni javni sklad Lendava
Št. 102-04-68/03
Ob-28451/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US) objavlja
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

višjega svetovalca – namestnika
vodje v Občinski upravi Mestne občine
Ptuj, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec II.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec I in
višji svetovalec II. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows.
Zaželen je opravljen pravniški državni
izpit.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu višjega svetovalca – namestnika vodje v nazivu višji svetovalec II v
prostorih Občinske uprave Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
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listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 657/05
Ob-28452/05
Na podlagi določb 24. in 51. člena Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa
Sveta KC z dne 13. 10. 2005, Klinični center
Ljubljana razpisuje:
– delovna mesta predstojnikov (m/ž):
– Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
– Kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa,
– Kliničnega inštituta za radiologijo,
– Klinike za nuklearno medicino,
– Kliničnega oddelka za ginekologijo,
SPS Ginekološka klinika,
– Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
SPS Ginekološka klinika,
– Kliničnega oddelka za nefrologijo, SPS
Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za hematologijo,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za hipertenzijo,
SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, SPS Interna klinika,
– Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo,
SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za travmatologijo,
SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za anesteziologijo
in intenzivno terapijo operativnih strok, SPS
Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in
ožilja, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo
in intenzivno terapijo, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za abdominalno
kirurgijo, SPS Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za urologijo, SPS
Kirurška klinika,
– Kliničnega oddelka za nevroﬁziologijo,
SPS Nevrološka klinika,
– Kliničnega oddelka za nevrologijo,
SPS Nevrološka klinika,
– Kliničnega oddelka za nefrologijo, SPS
Pediatrična klinika,
– Kliničnega oddelka za nevrologijo,
SPS Pediatrična klinika.
Za predstojnika organizacijske enote
lahko kandidira oseba, ki ima:
– univerzitetno izobrazbo medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na
vodstvenem delovnem mestu v zdravstvu,
– znanje enega svetovnega jezika,
ter predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
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2. Na podlagi določb 24. in četrtega odstavka 51. člena Statuta Kliničnega centra
Ljubljana in sklepa Sveta KC z dne 13. 10.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje:
– delovno mesto predstojnika Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo (m/ž).
Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki ima:
– univerzitetno izobrazbo,
– štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenem delovnem mestu,
– ter predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
3. Na podlagi določb 24. in 54. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta KC z dne 13. 10. 2005, Klinični
center Ljubljana razpisuje:
– delovna mesta vodij centrov (m/ž):
– Center za medicinsko rehabilitacijo,
– Center za ﬁksno protetiko, SPS Stomatološka klinika,
– Center za otroško in preventivno zobozdravstvo, SPS Stomatološka klinika,
– Center za snemno protetiko, SPS Stomatološka klinika,
– Center za ustne bolezni in parodontopatije, SPS Stomatološka klinika,
– Center za zobno in čeljustno ortopedijo, SPS Stomatološka klinika.
– delovna mesta vodij služb (m/ž):
– Službe za neonatologijo, SPS Pediatrična klinika,
– Službe za onkologijo in hematologijo,
SPS Pediatrična klinika,
– Službe za gastroenterologijo, SPS Pediatrična klinika.
Za vodjo centra ali službe lahko kandidira oseba, ki ima:
– univerzitetno izobrazbo medicinske
smeri,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na
vodstvenem delovnem mestu v zdravstvu,
– znanje enega svetovnega jezika,
– ter predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
Izbrani/-e kandidati/-ke na razpisana delovna mesta, navedena pod točkami 1 do 3
bodo imenovani/-e za štiriletni mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati/-ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj kandidati/-ke navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo.
O izboru bodo neizbrani kandidati/-ke
pisno obveščeni/-e v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim/-o kandidatom/-ko.
Klinični center Ljubljana

polnjevanje pogojev priloži še kratek življenjepis in pisni predlog razvojne vizije družbe
za naslednje petletno obdobje.
Ponudbe z življenjepisom, predlogom
razvojne vizije in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pričakujemo v petnajstih dneh po
objavi na naslov: Snežnik, d.d., Kočevska
Reka 40, 1338 Kočevska Reka, s pripisom
»za razpis direktorja/direktorice družbe«.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Nadzorni
svet si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
Snežnik, d.d. Kočevska Reka

Ob-28453/05
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe Snežnik, d.d. nadzorni svet družbe
objavlja razpis prostega delovnega mesta:
direktor/direktorica družbe.
Od kandidatov/ kandidatk pričakujemo
poleg z zakonom določenih pogojev za imenovanje uprave še:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo,
– najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na odgovornejših delovnih mestih,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat/kandidatka naj k prijavi na
prosto delovno mesto poleg dokazil za iz-

Ob-28455/05
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;

Št. 257/05
Ob-28454/05
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja prosto
delovno mesto:
VARNOSTNI INŽENIR (m/ž) – v službi
za informacijsko tehnologijo.
Pogoji, dodatna znanja in drugi posebni
pogoji za zasedbo:
1. univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, tehniška ali družboslovna smer,
2. najmanj 4 oziroma 6 let delovnih izkušenj na področju varnosti v informacijski
tehnologiji,
3. znanje angleškega jezika,
4. poznavanje standardov na področju
varnosti,
5. poznavanje orodij za nadzor varnosti,
6. smisel za komuniciranje z ljudmi,
7. 4-mesečno poskusno delo.
Od kandidatov pričakujemo, da:
– poznajo spletne tehnologije Microsoft
(IIS),
– poznajo relacijske baze MS-SQL in
ORACLE,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvajanju varnostnih politik,
– imajo izkušnje na področju varovanja
podatkov ali revidiranja informacijskih sistemov.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in s 4-mesečnim
poskusnim delom. Pisne ponudbe s kratkim
življenjepisom, opisom delovnih izkušenj,
dokazili o izobrazbi in fotokopijo delovne
knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje, kandidati/-ke pošljejo v osmih dneh
od objave na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge, Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana ali na elektronski
naslov: alenka.lepenik@ajpes.si. Kandidate/-ke bomo pisno obvestili v osmih dneh
po izboru.
Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve

– na smejo biti pravnomočni 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 diplome,
– fotokopija dokazila o državljanstvu,
– pisno izjavo ali potrdilo, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da oseba ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8
dneh od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako "za javni natečaj za zasedbo
delovnega mesta pripravnika" oziroma na
elektronski naslov: gp.zirs@gov.si. Nepopolne prijave v izbirnem postopku ne bodo
upoštevane.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dneh od izbire kandidata. O izbiri
na razpisano delovno mesto bo izbranemu
kandidatu izdana upravna odločba, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom 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 dobite po telefonu 01/28-03-809.
Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije
Ob-28500/05
Razpisna komisija Občine Radeče na
podlagi sklepa 21. redne seje občinskega
sveta z dne 12. 10. 2005, 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno
turistični rekreacijski center Radeče ter
13. člena Statuta javnega zavoda Kulturno
turistični rekreacijski center razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda
KTRC, Kulturno turistični rekreacijski
center Radeče.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od
tega tri leta na vodstvenih mestih,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da predloži program razvoja javnega
zavoda.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti kan-
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didati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopija dokazila o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi (original ali overjena kopija),
– potrdilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Pogoje, ki dajejo prednost pri izbiri kandidatom, se bodo presojali na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi
razgovora s kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče,
s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po tej objavi.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
S kandidatom/ko bo delovno razmerje
sklenjeno za dobo štirih let, s polnim delovnim časom.
Občina Radeče
Št. 110-36/05-0515
Ob-28508/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Oddelku za delovne spore Višjega delovnega in socialnega sodišča.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-52/05-0515
Ob-28665/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Piranu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 300-13-3/2005
Ob-28666/05
Vlada Republike Slovenije, Služba Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni
trg 4, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02, 110/02 in 7/04), 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02, 110/02 in 7/04), ter 22. 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 eno prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za informatiko
in druge strokovne zadeve.
Za uradniško delovno mesto svetovalca
je določeno, da se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II in I.
Od kandidata(-ke) se za navedeno uradniško prosto delovno mesto zahtevajo naslednji splošni pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri;
– za naziv svetovalec II najmanj 3 leta in
7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave), upošteva se 89. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02, 110/02 in 7/04);
– aktivno znanje tujega jezika;
– računalniška znanja in poznavanje
splošnih programskih orodij.
Delovno razmerje se bo z izbranim(-o)
kandidatom(-ko) za uradniško delovno mesto sklenilo za nedoločen čas.
Poleg splošnih pogojev se za imenovanje v naziv zahtevajo tudi drugi pogoji,
ki so v skladu z 88. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 7/04).
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo uradniško
delovno mesto v nazivu Svetovalec v Sektorju za informatiko in druge strokovne zadeve opravljal(-a) v delovnih prostorih Službe Vlade RS za zakonodajo, na sedežu
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana.
Kandidati(-ke) naj pošljejo življenjepis
in vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev in vsa zahtevana dokazila
o izpolnjevanju posebnih pogojev, v roku
8 dni od objave v Uradnem listu, pisno na
naslov: Vlada Republike Slovenije, Služba
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.svz.@gov.si.
O odločitvi o izbiri bodo kandidati(-ke)
obveščeni(-e) v roku 8 dni po odločitvi o izbiri kandidata(-ke).
Dodatne informacije v zvezi z javnim
natečajem se dobijo preko telefona, na št.
01/24-11-824, Anica Turk ali preko elektronskega naslova: gp.svz@gov.si.
Vlada Republike Slovenije
Služba za zakonodajo
Ob-28698/05
Republika Slovenija, Državni zbor objavlja javni natečaj za naslednje prosto uradniško delovno mesto v Zakonodajno-pravni
službi:
vodja službe, ki je položajno delovno
mesto in se opravlja v nazivu višji sekretar.
Delovne naloge:
– predstavlja Zakonodajno-pravno službo, vodi in koordinira delo med strokovnimi
področji v službi ter skrbi za enotno prakso
pri oblikovanju mnenj te službe,
– organizira, razporeja in usmerja delo
uradnikov v Zakonodajno-pravni službi pri
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izpolnjevanju nalog službe, določenih s poslovnikom Državnega zbora ali dodeljenih
s strani predsednika Državnega zbora ali
predsednikov delovnih teles,
– spremlja seje Državnega zbora in delovnih teles ter skrbi za pravno podporo pri
njihovem delu,
– pripravlja ali sodeluje pri pripravi najzahtevnejših mnenj Zakonodajno-pravne
službe, izvirnikov sprejetih aktov Državnega
zbora ter prečiščenih besedil zakonov,
– zagotavlja pogoje za tekoče in učinkovito delo Zakonodajno-pravne službe.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravnih znanosti,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
zahtevanem strokovnem oziroma znanstvenem nazivu,
– izjavo ali fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna skupna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– izjavo kandidata ali fotokopijo potrdila
o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– izjavo kandidata ali fotokopijo potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem, da
zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopijo dokazila o višjem nivoju
znanja tujega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali pravniškega državnega izpita, mora državni izpit iz javne
uprave opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo
predložili vsa zahtevana dokazila in bodo
na podlagi teh izkazali, da izpolnjujejo zahtevane natečajne pogoje. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri se bo z izbranim
kandidatom sklenila pogodba o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Oddelek za organizacijo in
kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
"Prijava na javni natečaj za vodjo ZPS",
v 15 dneh od dneva objave. Za dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja oddelka,
na tel. 01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija, Državni zbor
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Druge objave
Ob-28686/05
Popravek
V javni ponudbi za odprodajo stanovanja
v lasti Občine Tolmin, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27493/05, se prvi stavek 5. točke objave javne ponudbe Občine Tolmin pravilno
glasi:
Udeleženci javne ponudbe morajo
za nepremičnino plačati varščino, navedeno v tem razpisu, na račun Občine
Tolmin št. 01328-0100014970 pri Banki
Slovenije z navedbo "plačilo varščine za
javno ponudbo" ter "Prekomorskih brigad 4, Tolmin, stanovanje številka 14".
Občina Tolmin
Št. 3-04 360-01-57/2005

Ob-28795/05

Popravek
V pozivu za javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005, pod
št. 3-04-360-01-57/2005, Ob-25826/05, se
popravi besedilo 3. točke, ki se pravilno
glasi:
3. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je enosobno stanovanje v kleti več
stanovanjskega objekta na naslovu Zaplana 25, Vrhnika ter pripadajoči delež na
skupnih prostorih in napravah ter funkcionalnem zemljišču k objektu, stoječem na
parc. št. 136.S k.o. Zaplana. 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.
Občina Vrhnika
Št. 726/05
Ob-28498/05
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, Sklepa Vlade RS o organizaciji in
delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (Ur. l. RS, št. 138/04) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Urad
Vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu in po svetu objavlja
javni poziv
za soﬁnanciranje programov in
projektov Slovencev v zamejstvu v letu
2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Urad):
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je spodbujanje
dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo v zamejstvu, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medsebojno povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Namen javnega poziva je tudi spodbujati dejavnosti s tega področja v Republiki
Sloveniji.
3. Prijavitelji in predmet javnega poziva
Na javni poziv se lahko prijavijo tako pravne (organizacije, društva ter njihove zveze
itd.) kot ﬁzične osebe (posamezniki) iz Republike Slovenije in tujine.
Predmet javnega poziva so programi in
projekti, ki podpirajo namen javnega poziva
(2. točka). Urad zbira predloge programov
in projektov, ki naj bodo razvrščeni po kategorijah, kot so navedene v dokumentaciji
javnega poziva.
4. Pomen izrazov
Program pomeni redno dejavnost slovenske organizacije oziroma društva in zajema materialne stroške delovanja, stroške
dela, stroške storitev ipd. kot tudi določene
vsebine oziroma aktivnosti, ki se kontinuirano izvajajo v okviru rednega delovanja neke
organizacije oziroma društva.
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno življenjsko dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca. Zaradi
njegovih posebnosti ga je mogoče razlikovati od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti. Projekt je izvedbeno in vsebinsko
zaključena celota, npr. proslava, gostovanje, srečanje, koncert, razstava, publikacija
ipd.
5. Pogoji in merila za dodelitev ﬁnančnih
sredstev
Pogoj za kandidiranje na javnem pozivu
je izpolnjevanje namena javnega poziva.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnega pogoja, bodo zavrnjene.
Merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev:
– pomembnost in tehtnost programa oziroma projekta;
– realnost ﬁnančnega načrta;
– kontinuiteta delovanja ustanove oziroma programa;
– spodbujanje samoiniciativnosti in lastne ustvarjalnosti Slovencev v zamejstvu, še
posebno vključevanje dejavnosti mladih;
– programi oziroma projekti, ki pomenijo širšo promocijo Republike Slovenije in
njene kulture med Slovenci v zamejstvu in
večinskim prebivalstvom in/ali spodbujajo
medsebojno sodelovanje med slovenskimi
manjšinami, med Slovenci po svetu, med
matico in manjšino in manjšinskimi organizacijami v posamezni državi;
– posebni razlogi.
Komisija ob tem upošteva tudi medsebojno vsebinsko, terminsko in geografsko
usklajenost izvajalcev glede večjih programov oziroma projektov, kar naj bi zagotavljalo sorazmerno porazdelitev glede na
tematiko po posameznih geografskih območjih.
Posamezne vloge bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi soﬁnancerji, ki delujejo na ravni Republike Slovenije.
6. Število projektov
Fizične osebe lahko v času trajanja poziva prijavijo največ 2 projekta.
Pravne osebe iz Slovenije lahko v času
trajanja poziva prijavijo največ 4 projekte,
pravne osebe iz tujine pa največ 10 projektov.
Prijavitelji, ki so se na javni poziv za leto
2006 že prijavili, se v času trajanja tega
istega poziva ne morejo prijaviti ponovno z
enakim programom ali projektom.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva
Okvirna višina sredstev za programe in projekte avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah ter
za sodelovanje z njimi v letu 2006 znaša
1.870,000.000 SIT, od tega okvirno 1,25%
za prijavitelje iz Slovenije.
Na prvi obravnavi strokovne komisije bo
razdeljeno okvirno 85% razpoložljivih sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacijo javnega poziva (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za
dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe)
zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-22-91 (vsak dan med 9.
in 14. uro) in vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
Dokumentacija javnega poziva je
na razpolago tudi na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/.
9. Trajanje poziva
Poziv se začne 21. 10. 2005 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 25. 9. 2006.
10. Način prijave
Vloga mora biti podana na ustreznem
prijavnem obrazcu in poslana na naslov:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga se lahko odda na zgornji naslov
tudi osebno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge na predpisanih
obrazcih. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila prejeta na Uradu Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu vključno do 25. 9.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena v tajništvu do 15. ure. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe
sredstev.
Vloga mora prispeti v zaprti kuverti, na
kateri morajo biti podani:
– vidna oznaka: "Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2006",
– naslov Urada Vlade RS Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14, 1000
Ljubljana, Slovenija,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na
hrbtni strani ovojnice.
11. Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja.
Posebna komisija za odpiranje bo pričela s prvim odpiranjem vlog dne 5. 12. 2005.
Naslednja odpiranja bodo praviloma enkrat
na dva meseca.
12. Obravnava vlog
Vloge, oddane na pošti ali v tajništvu
Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu do vključno 5. 12. 2005, bo
strokovna komisija obravnavala na prvi obravnavi.
Po opravljeni prvi obravnavi bo strokovna komisija obravnavala ostale prispele vloge praviloma enkrat na dva meseca.
13. Obveščanje o izboru: sklepi o dodelitvi sredstev iz prve obravnave javnega poziva bodo iz Urada Vlade RS za Slovence
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v zamejstvu in po svetu poslani najkasneje
28. februarja 2006.
Prijavitelji bodo o izidu vseh nadaljnjih
obravnav javnega poziva obveščeni najkasneje v enem mesecu po obravnavi na
strokovni komisiji.
14. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti
na naslovu: Urad.Slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Št. 725/05
Ob-28499/05
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, Sklepa Vlade RS o organizaciji in
delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu (Ur. l. RS, št. 138/04) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) Urad
Vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu in po svetu objavlja
javni poziv
za soﬁnanciranje programov in
projektov Slovencev po svetu v letu
2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: Urad):
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je spodbujanje
dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo v tujini, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medizseljensko povezovanje,
– ohranjanje vezi s Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu.
Namen javnega poziva je tudi vzpodbujati dejavnosti s tega področja v Republiki
Sloveniji.
3. Prijavitelji in predmet javnega poziva
Na javni poziv se lahko prijavijo tako
pravne kot ﬁzične osebe (organizacije, društva ter njihove zveze, posamezniki itd.) iz
Republike Slovenije in tujine.
Predmet javnega poziva so programi in
projekti, ki podpirajo namen javnega poziva (2. točka). Urad zbira predloge programov in projektov, ki naj bodo razvrščeni
po kategorijah, kot so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Organizacije Slovencev v Zagrebu, na
Reki in v Pulju so razvrščene med manjšinske skupnosti Slovencev v sosednjih
državah in bodo sredstva prejele iz druge
postavke.
4. Pomen izrazov
Program pomeni redno dejavnost slovenske organizacije oziroma društva in zajema materialne stroške delovanja, stroške
dela, stroške storitev ipd. kot tudi določene
vsebine oziroma aktivnosti, ki se kontinuirano izvajajo v okviru rednega delovanja
neke organizacije oziroma društva – programske enote.
Programska enota je posamezna aktivnost, ki jo subjekti izvajajo znotraj svojih
rednih letnih programov (radijske oddaje,
periodični časopisi, delovanje folklornih,
pevskih, športnih idr. sekcij, stroški vzdrže-

vanja, lahko je to tudi koncert ali gledališka
predstava ipd.). Programske enote naj se
uvrstijo v "redno delovanje" oziroma letni
program dela in naj se ne navajajo kot posamični projekti.
Projekt je začasnega značaja in njegov
cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt
omejeno življenjsko dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca. Projekt je izvedbeno in vsebinsko zaključena
celota, npr. proslava, gostovanje, srečanje,
koncert, razstava, publikacija ipd.
5. Pogoji in merila za dodelitev ﬁnančnih
sredstev
Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem pozivu je izpolnjevanje namena javnega poziva.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale tega pogoja, bodo zavrnjene.
Merila za dodelitev ﬁnančnih sredstev:
– kakovostni (odmevnost, priporočila,
bio-bibliograﬁja, ipd.) in količinski pokazatelji (število prireditev, obiskovalcev in aktivnih
članov, obseg delovanja);
– tehtnost vsebinske obrazložitve in realnost ﬁnančnega načrta;
– kontinuiranost delovanja ustanove oziroma programa;
– spodbujanje samoiniciativnosti in lastne ustvarjalnosti Slovencev po svetu, še
posebno dejavnosti mladih;
– programi oziroma projekti, ki pomenijo širšo promocijo Slovenije med Slovenci
po svetu in večinskim prebivalstvom in/ali
spodbujajo medsebojno sodelovanje med
Slovenci po svetu, med izseljenci in slovensko manjšino itd.
Kot dodatna okoliščina se upoštevajo
trenutne socialne razmere v državi, iz katere izhaja prosilec. Dodatek se ovrednoti
pisno.
Posamezne prispele vloge bodo pred
dokončno odločitvijo strokovne komisije po
potrebi usklajene tudi z drugimi soﬁnancerji,
ki delujejo na državni ravni.
V času trajanja poziva lahko pravne osebe iz tujine v okviru programa oziroma rednega delovanja prijavijo največ 8 programskih enot. Fizične osebe iz Slovenije lahko
prijavijo največ 2, pravne osebe iz Slovenije
pa največ 4 projekte.
Prijavitelji, ki so se na javni poziv za leto
2006 že prijavili, se v času trajanja tega istega javnega poziva ne morejo prijaviti ponovno z enakim programom ali projektom.
Prijavitelji iz tujine svoje projekte prijavijo neposredno na Urad in ne preko drugih ustanov kot npr. Slovenske izseljenske
matice, Slovenije v svetu ali Svetovnega
slovenskega kongresa.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva
Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje programov in projektov Slovencev po
svetu za leto 2006 znaša 210,000.000 SIT.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
7. Predvidena višina dodeljenih sredstev
Višina dodeljenih sredstev se določi
glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Merila so
ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni
dokumentaciji.
Kot dodatna okoliščina se upoštevajo
trenutne socialne razmere v državi, iz ka-
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tere izhaja prosilec. Dodatek se ovrednoti
pisno.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacijo javnega poziva (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Urada
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel.
01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14. uro)
in vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Zainteresirani lahko dokumentacijo na
izrecno prošnjo dobijo tudi z navadno pošto
ali po elektronski pošti.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu: www.uszs.gov.si.
9. Trajanje javnega poziva in način prijave
Poziv se prične 21. 10. 2005 in zaključi s
porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2006.
Vloga mora biti podana na ustreznem
prijavnem obrazcu in poslana na naslov:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Vloga se lahko odda na zgornji naslov
tudi osebno.
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge. Za prepozno se
šteje tudi vloga, ki ni prispela na Urad do
vključno 25. 9. 2006 oziroma do 15. ure
tega dne ni bila predložena v tajništvu Urada. Za prepozno se šteje prav tako vloga,
ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv
zaključil zaradi porabe sredstev.
Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici, z
vidno oznako "Ne odpiraj – Prijava na poziv
– Slovenci po svetu 2006".
Na sprednji strani ovojnice mora biti naveden naslov Urada Vlade RS Slovence v
zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14,
1000 Ljubljana, Slovenija, na hrbtni strani
pa mora biti naveden naziv prijavitelja ter
njegov točen naslov.
10. Odpiranje vlog: posebna komisija bo
pričela z odpiranjem vlog dne 5. 12. 2005.
Po tem datumu bo vloge odpirala vsake tri
mesece.
Vloge prispele na poziv komisija odpira
po vrstnem redu prispetja.
11. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, praviloma neposredno po posameznem odpiranju vlog.
12. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obravnave vlog obveščeni najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji.
13. Dodatna pojasnila: vsa dodatna
pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel.
01/430-28-10 (430-28-57, 430-28-14), faks
01/478-22-96 ter po elektronski pošti z naslovom: Urad.Slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Št. 360-03-103/05
Ob-28294/05
Občina Mežica na podlagi 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/3) in sklepa
23. seje Občinskega sveta Mežica, z dne
11. 10. 2005 objavlja poziv za
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje: dve stanovanji v
večstanovanjskih objektih:
1. dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Trg
4. aprila 10, 2392 Mežica, prodajna površina 55,54 m2, skupna stanovanjska površina
59,53 m2 izhodiščna cena 5,500.000 SIT,
2. dvosobno stanovanje št. 4, v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu, Trg 4. aprila 9, 2392 Mežica, prodajna površina 54,50 m2, skupna stanovanjska površina 57,45 m2 izhodiščna cena
5,600.000 SIT.
Izklicna cena je določena v skladu s
cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in
sklepom Občinskega sveta občine Mežica.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec.
II. Pogoji in pravila javnega razpisa
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu RS za ﬁzične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št.
01274-0100010050, sklic 00 360-05 znaša
10% od izklicne cene v 1. točki oziroma 2.
točki ter se uspelim ponudnikom vračuna v
kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa brez obresti.
5. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o
izbiri in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za
sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.
6. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo
kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih
dajatev na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo.
7. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
III. Rok in naslov predložitve ponudbe
1. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za
nakup stanovanja«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 28. 10. 2005 do 10.
ure.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno bo ob
11. uri na sedežu občine.
IV. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica,
Trg svobode 1, Mežica, pri Andreji Breznik.
Občina Mežica
Št. 465-02/05-26-55
Ob-28344/05
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
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87/01 in 51/02), Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02) in v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Slomškov
mlin z zemjiščem
1. Predmet javnega razpisa je prodaja nepremičnin: poslovna stavba, parc. št.
522/2 v izmeri 175 m2, stavbno zemljišče,
parc. št. 522/3 v izmeri 278 m2, in parc. št.
523/3 stavbno zemljišče v izmeri 247 m2,
vse v k.o. Razkrižje, ki v naravi predstavlja
Slomškov mlin s pripadajočimi zemljišči.
2. Namen javnega zbiranja ponudb je
pridobiti zainteresiranega investitorja ali več
investitorjev, ki bodo pod določenimi pogoji
poslovno stavbo – Slomškov mlin obnovili in
v njem vzpostavili dejavnost, ki bo ohranjala
pomen Slomškovega mlina kot pomemben
objekt kulturne dediščine tega kraja, ki pa
bo hkrati zagotovil nova delovna mesta.
3. Izhodiščna cena Slomškovega mlina
s pripadajočimi zemljišči iz 1. točke znaša
11,000.000 SIT. Kupec je dolžan poravnati davek na promet nepremičnin, notarske
stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
Kolikor se izkaže, da bo izbrana metoda
razpolaganja neuspešna, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem, soglaša s prodajo
na podlagi neposredne pogodbe, pri čemer
je lahko cena v neposredni pogodbi nižja
največ za 25% od objavljene (izklicne) cene
nepremičnine.
4. Razpisni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
a) da v ponudbi navedejo ceno za nepremičnine iz točke 1 in vplačajo varščino v
višini 10% od izhodiščne cene na račun Občine Razkrižje, št. 01376-0100013782,
b) da v ponudbi navedejo dejavnost, ki
jo bodo v objektu opravljali ter dinamiko
odpiranja delovnih mest do leta 2008 po
posameznih letih,
c) izbrani ponudnik mora skleniti v 15
dneh kupoprodajno pogodbo,
d) kupnino je dolžan izbrani ponudnik
plačati v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne
pogodbe,
e) izbrani ponudnik je dolžan začeti obnovo in dogradnjo objekta najpozneje v letu
2006.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so višja ponujena cena, vsebinska
kvaliteta ponudbe in število predvidenih delovnih mest.
6. Kvaliteta programa se ocenjuje po naslednjih glavnih elementih idejno programskih zasnov:
Varianta a)
– Slomškov mlin se uredi za namen
povečanja turistične zmogljivosti v občini,
upoštevaje celoto, mlin in stanovanjski del,
– v spodnji etaži mlina se uredi restavracija višjega razreda, v gornjih etažah pa
klubski prostori za goste,
– v mlinu se ohrani tradicionalni videz
vključno z napravami, ki so za mlinarsko
dejavnost značilne,
– v restavraciji bo gostom ponujena
predvsem tradicionalna slovenska hrana,
– zunanjost mlina mora biti urejena
tako, da se ne spremeni njegova izvirna
podoba,

– prostori se uredijo s tradicijo, ki velja
za ta del Slovenije,
– začetek del obnove mlina se mora začeti v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe,
obnova mora biti končana v 18 mesecih,
– za obnovo mlina mora biti uporabljena
lokalna delovna sila,
– za opravljanje dejavnosti v mlinu mora
biti zaposlena lokalna delovna sila,
– za potrebe gostov mora mlin biti odprt
skozi vso leto, tudi za oglede obiskovalcev.
Varianta b)
– mlin se uredi tako, da se v mlinu ohrani
prvotna dejavnost, da bo mlin deloval in se
bodo v njem mlela ekološko pridelana žita,
– v mlinu ohranjeni stroji se obnovijo,
dotrajani pa zamenjajo,
– v celoti se ohrani prvobitni, tako notranji, kot zunanji videz mlina,
– ob mlinu se zgradi manjša pekarna v
kateri se lahko peče domači kruh iz moke
pridelane v mlinu in tradicionalne jedi tega
območja,
– ob mlinu se zgradi sprejemni prostor
za 50 obiskovalcev mlina,
– za potrebe gostov mora mlin biti odprt
skozi vso leto, tudi za oglede obiskovalcev.
7. Vrednotenje kvalitete ponudbe: prednost pri izbiri ponudnika bo imela najugodnejša cena, najboljša idejno programska
zasnova ureditve mlina, najkrajši rok uresničitve programske zasnove.
8. Možnost vpogleda v dokumentacijo
Slomškovega mlina
Pred prijavo na poziv javnega zbiranja
ponudb vsi zainteresirani lahko na sedežu
Občine Razkrižje dobijo na vpogled že izdelano naslednjo dokumentacijo:
– projektna dokumentacija PGD, PZI
– načrt arhitekture,
– načrt gradbenih konstrukcij,
– načrt strojnih inštalacij,
– načrt električnih napeljav,
– študija požarne varnosti,
– investicijski program,
– tržna analiza,
– program celovite ponudbe in trženje
turističnih potencialov.
9. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici do 11. 11. 2005,
do 12. ure, na naslov: Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, z oznako »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
“Slomškovega mlina”.
10. Kupci so lahko ﬁzične in pravne osebe. Pravne osebe morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, vsi ponudniki pa potrdilo o vplačilu
varščine.
11. Varščino bomo uspelemu ponudniku
vračunali v ceno nepremičnine, neuspelemu pa vrnili v 8 dneh po izbiri. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine
in ne sklene pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Razkrižje.
12. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin
Občine Razkrižje ter o izbiri vse ponudnike
pisno obvestila.
13. Občina Razkrižje na podlagi tega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
11. Pojasnila v zvezi z razpisom in prodajo nepremičnin lahko zainteresirani po-
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nudniki dobijo v upravi Občine Razkrižje,
Šafarsko 42, tel. 02/584-99-00 in na spletni
strani Občine Razkrižje: www.razkrizje.si.
Občine Razkrižje
Ob-28436/05
Nepremičnine Celje d.o.o., Trg Celjskih
knezov 8, Celje, objavlja
prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. enosobno stanovanje brez kopalnice
s skupnim wc-jem na naslovu Mariborska
18, Celje, pritličje, v izmeri 29,80 m2. Izklicna cena je 3,500.000 SIT;
2. enosobno stanovanje brez kopalnice
s skupnim wc-jem na naslovu Gosposka
13, Celje, podstrešje, v izmeri 44,49 m2. Izklicna cena je 4,000.000 SIT;
3. dve stanovanji na naslovu Zagata 4,
pritličje in 1. nadstropje, v skupni izmeri
94,91 m2. Izklicna cena je 6,500.000 SIT;
4. stanovanjski prostori brez kopalnice
s skupnim wc-jem na naslovu Kocenova 3,
podstrešje, v izmeri 43,06 m2. Izklicna cena
je 2,200.000 SIT;
5. stanovanjski prostori (dve garsonjeri
brez kopalnice in s skupnim wc-jem) na
naslovu Vodnikova 11, Celje, podstrešje, v
izmeri 61,32 m2. Izklicna cena je 3,400.000
SIT;
6. enosobno stanovanje brez kopalnice
s skupnim wc-jem na naslovu Teharje 56,
pritličje, v izmeri 19,61 m2. Izklicna cena je
2,300.000 SIT;
7. trisobno stanovanje na naslovu Škofja
vas 38, podstrešje, v izmeri 131,19 m2. Izklicna cena je 9,000.000 SIT;
8. dvosobno stanovanje na naslovu Škofja vas 38, podpritličje, v izmeri 56,08 m2. Izklicna cena je 3,600.000 SIT;
9. soba na naslovu Šmartno v Rožni dolini 28, podstrešje, v izmeri 17,50 m2. Izklicna cena je 1,800.000 SIT.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo ﬁzične in pravne
osebe, ki imajo po zakonu pravico pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah
v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzično, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra za
pravno osebo in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. V
primeru, ko ima ponudnik s prodajalcem,
to je družbo Nepremičnine Celje sklenjeno
najemno pogodbo za najem kakršnekoli
nepremičnine, mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova
najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg Celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnin (z navedbo
naslova nepremičnine, za katero se daje
ponudba)«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
2. 11. 2005 do 11. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun družbe Nepremičnine Celje, d.o.o., št. 24300-9004305694
z navedbo »varščina za javno dražbo«. Pla-

čana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh po izbiri ponudnikov.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo 3. 11.
2005 ob 10. uri v prostorih družbe Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg Celjskih knezov
8, Celje.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 8 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 15 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve, sestave in overitve pogodb
ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-100, faks 03/42-65-134, kontaktna oseba Iztok Horvat ali Andrej Urankar.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Nepremičnine Celje, d.o.o.
Ob-28437/05
JEM, Jeseniške mesnine, d.d. – v stečaju, Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja
1. Predmet zbiranja ponudb:
Nepremičnine:
A) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
351/1 (poslovna stavba 355 m2 in dvorišče 557 m2) vpisani v z.k. vl. št. 1859 k.o.
Jesenice in parc. št. 351/3 – idealni delež
do 1/2 (poslovna stavba 40 m2) vpisani pri
z.k. vl. št. 1860 k.o. Jesenice, ki v naravi
predstavlja proizvodno upravno stavbo v
skupni izmeri 750 m2 na naslovu Titova 13a,
Jesenice.
Na nepremičnini ima predkupno pravico
Občina Jesenice skladno z določili Zakona
o urejanju prostora in solastnik skladno z
določili Stvarnopravnega zakonika.
B) Nepremičnina, stoječa na parc. št.
67/1, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 76/1, 77, vse
vpisano v z.k. vl. št. 1749 k.o. Jesenice in
na parc. št. 65/1, 65/2 in 65/3, vse vpisano
v z.k. vl. št. 1835 k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja proizvodni objekt – klavnico v skupni izmeri 1.904,10 m2 na naslovu
Spodnji plavž 14, Jesenice.
Na nepremičnini ima predkupno pravico
Občina Jesenice skladno z določili Zakona
o urejanju prostora.
C) Nepremičnina, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor na naslovu Cesta maršala
Tita 45a, v skupni izmeri 108,85 m2, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo.
Oprema in zaloga:
Č) Vozilo Peugeot Boxer 350L/TDI,
l. 1998.
D) Osnovna sredstva, ki se nahajajo v
vseh navedenih nepremičninah in so razdeljena na naslednje sklope:
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a) proizvodna oprema,
b) računalniška oprema,
c) pisarniška oprema.
E) Osnovna sredstva – hladilne vitrine
na lokacijah Prodajalna Jesenice, Žirovnica
in Kranjska Gora.
F) Nekurantne zaloge obutve.
G) Zaloga materiala, drobnega inventarja in čistil.
2. Pogoji za sodelovanje:
– Celotno premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
– Ponudbe se možne za posamezno
nepremičnino ter za opremo in zaloge po
posameznih sklopih kot izhaja iz popisa in
cenitve premoženja.
– Popis in cenitve premoženja ter vsa
dokumentacija je na vpogled pri stečajnem
upravitelju na osnovi predhodnega dogovora.
– Kupec je dolžan poravnati vse stroške
v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
premoženja, kakor vse stroške v zvezi s
sestavo pogodbe in prenosom lastninske
pravice.
– Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.
– Prodajna pogodba za nepremičnine se
sklene na osnovi sklepa sodišča o odobritvi
prodaje in pod pogojem, da predkupni upravičenec ne uveljavi predkupne pravice.
– Prodaja opreme in zalog se sklene na
osnovi sklepa sodišča o odobritvi prodaje.
– Ponudbe sprejemamo do 7. 11. 2005
do 15. ure, na naslov BDO EOS d.o.o. za
JEM d.d. – v stečaju, Dunajska c. 106, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici in z navedbo »Ne
odpiraj – zbiranje ponudb v stečajni zadevi
St 13/2005«.
– Predmet ponudbe mora vsebovati
predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa.
– Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov.
– Javno odpiranje ponudb bo 8. 11.
2005, ob 9. uri, v prostorih BDO EOS, Dunajska c. 106, Ljubljana.
– Ogled predmetov prodaje in vpogled
v celotno dokumentacijo je možen po predhodnem dogovoru z Urško Povž na tel.
01/530-09-20 vsak delavnik med 9. in 12.
uro.
JEM d.d. – v stečaju
Št. 301/2005
Ob-28503/05
Občina Odranci na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami),
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 s
spremembami in dopolnitvami) in sklepa
Občinskega sveta občine Odranci sprejetega na seji dne 18. 3. 2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci.
2. Predmet prodaje je:
A – Dvosobno stanovanje v Lendavi,
Kidričeva 7, pritličje št. 2, v skupni površini
55,40 m2, ki stoji na parc. št. 4370, vl. št.
2466 k.o. Lendava (sedaj po vpisu etažne
lastnine stanovanje iden. št. 2 v drugi etaži
podvl. št. 3891/13, k.o. Lendava, stanovanje je v najemu).
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– Izklicna cena 5,200.000 SIT.
B – Dvosobno stanovanje v Lendavi,
Kidričeva 7, pritličje št. 3, v skupni površini
55,40 m2, ki stoji na parc. št. 4370, vl. št.
2466 k.o. Lendava (sedaj po vpisu etažne
lastnine stanovanje iden. št. 3 v drugi etaži
podvl. št. 3891/14, k.o. Lendava, stanovanje je v najemu).
– Izklicna cena 5,400.000 SIT.
C – Dvosobno stanovanje v Lendavi, Kidričeva 7, I nadstropje št. 5, v skupni površini 55,40 m2, ki stoji na parc. št. 4370, vl. št.
2466 k.o. Lendava (sedaj po vpisu etažne
lastnine stanovanje iden. št. 9 v tretji etaži
podvl. št. 3891/6, k.o. Lendava, stanovanje
je v najemu).
– Izklicna cena 5,200.000 SIT.
D – Dvosobno stanovanje v Lendavi, Kidričeva 7, v skupni površini 55,40 m2, ki stoji
na parc. št. 4370, vl. št. 2466 k.o. Lendava
(sedaj po vpisu etažne lastnine stanovanje
iden. št. 1 v drugi etaži podvl. št. 3891/7,
k.o. Lendava, stanovanje je v najemu).
– Izklicna cena 5,200.000 SIT.
E – Dvosobno stanovanje v Lendavi,
Partizanska 12 (sedaj Glavna 16), druga
etaža, v skupni površini 83,93 m2, ki stoji
na parc. št. 4410, vl. št. 2466 k.o. Lendava
(sedaj po vpisu etažne lastnine stanovanje
iden. št. 01081-008 v četrti etaži podvl. št.
3887/9, k.o. Lendava, stanovanje je v najemu).
– Izklicna cena 7,200.000 SIT.
F – Dvosobno stanovanje v Lendavi,
Partizanska 12 (sedaj Glavna 16), druga
etaža, v skupni površini 83,12 m2, ki stoji
na parc. št. 4410, vl. št. 2466 k.o. Lendava
(sedaj po vpisu etažne lastnine stanovanje iden. št. 01081-007 četrti etaži podvl.
št. 3887/10, k.o. Lendava, stanovanje je v
najemu).
– izklicna cena 6,800.000 SIT.
G – Enosobno stanovanje v Lendavi,
Župančičeva 6/II, pritličje št. 2, v skupni površini 54,10 m2, ki stoji na parc. št. 4242 in
4244, obe vl. št. 440, parc. št. 4269, vl. št
2466 k.o. Lendava (sedaj po vpisu etažne
lastnine stanovanje iden. št. 2 v drugi etaži,
stanovanje je v najemu).
– Izklicna cena 5,500.000 SIT.
H – Enosobno stanovanje v Lendavi, Župančičeva 6/II, I. nadstropje št. 6, v skupni
površini 32,06 m2, ki stoji na parc. št. 4242
in 4244, obe vl. št. 440, parc. št. 4269,
vl. št. 2466 k.o. Lendava (stanovanje je v
najemu).
– Izklicna cena 3,660.000 SIT.
I – Enosobno stanovanje v Lendavi, Župančičeva 6/II, IV. nadstropje št. 22 v skupni
površini 59,70 m2, ki stoji na parc. št. 4242
in 4244, obe vl. št. 440, parc. št. 4269, vl.
št. 2466 k.o. Lendava (stanovanje prazno).
– Izklicna cena 5,800.000 SIT.
J – 2 garaži v Lendavi, Ul. Heroja Mohorja, površine 15 m2, obe na parc. št. 4348, vl.
št. 2466 k.o. Lendava.
– Izklicna cena 240.000 SIT – za garažo
(garaži v najemu).
K – 3 garaže v Lendavi, Tomšičeva ulica,
površine 13,38 m2, vse na parc. št. 1043 in
1044, vl. št. 53 k.o. Lendava.
– Izklicna cena 800.000 SIT – za garažo
(garaže v najemu).
3. Izklicna cena nepremičnin je določena na podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna
cena ne vsebuje davščin in drugih stroškov
kupoprodaje. Vsi stroški v zvezi s kupoprodajo po tem razpisu bremenijo kupca.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne
pogodbe.
4. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
5. Lastnik nepremičnin je Občina Odranci, Panonska ul. 33, 9233 Odranci.
6. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije.
Najemnik stanovanja ali garaže iz točke 2. tega razpisa ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Odranci
št. 01286-0100013245.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino; drugim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 8 dni
od dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo poslali nepopolne ali nepravočasne ponudbe, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
dneva odpiranja ponudb. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo podpisal kupoprodajne pogodbe ali bo odstopil od podpisa pogodbe, varščino obdrži
prodajalec.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
ter prebivališče za ﬁzične osebe oziroma
ﬁrmo in sedež za pravne osebe);
– matično in davčno številko;
– navedbo nepremičnine s ponujeno izklicno ali višjo ceno;
– izjavo ponudnika, da sprejema vse
razpisne pogoje;
– podpis ponudnika.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (za ﬁzične osebe) oziroma izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni (za pravne
osebe);
– dokazilo o plačilu varščine.
8. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
8.1 Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« lahko ponudniki oddajo
osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Odranci, Panonska ul.
33, 9233 Odranci.
8.2 Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v roku 20 dni od dneva
objave razpisa. Obravnavale se bodo samo
popolne in pravočasne ponudbe.
8.3 Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8.4 Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena cena.
8.5 Ponudniki, ki bodo predložili popolne
ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 15 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
9. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Odranci – kontaktna oseba: Matija Kikel
– tel. 02/577-34-80. Ogled stanovanj je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Odranci

Št. 01-05
Ob-28688/05
Hernavs Trade, d.o.o., Štore, v stečaju,
objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatve stečajnega dolžnika
Hernevs Trade, Gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., v stečaju, Cesta kozjanskega
odreda 3, 3220 Štore.
Predmet prodaje: terjatev stečajnega
dolžnika do Emila Hernavsa, Gorica 35/E,
3000 Celje, v znesku 1,993.928,38 SIT vse
skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje ﬁzična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v
višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000
– 0955699007 najkasneje do izteka roka za
pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v
korist stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Hernavs Trade, d.o.o., v stečaju ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh od
pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju
za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici
v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče
v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje,
z oznako “Ponudba za odkup – opr. št.
St 36/2005 – Ne odpiraj”.
Hernavs Trade, d.o.o., Štore,
v stečaju
Št. 6059/03
Ob-28103/05
Stečajni dolžnik HKS Soča Nova Gorica v stečaju, Delpinova 7A, Nova Gorica,
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zbiranje ponudb
za prodajo premoženja stečajnega
dolžnika
Predmet zbiranja ponudb je 581 terjatev
do dolžnikov (ﬁzičnih in pravnih oseb) na
podlagi danih posojil, od katerih so nekatera
zavarovana z zastavno pravico na nepremičninah dolžnikov, skoraj za vse terjatve
pa so v teku ustrezni izvršilni postopki (seznam je na razpolago pri stečajnem upravitelju) in znaša njihovo stanje na dan 1. 5.
2005 2.675,903.274,57 SIT.
Najnižja ponujena cena lahko znaša
1.873,132.292,19 SIT; izbrani ponudnik
mora kupnino plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe, oziroma za plačilo do
6 mesecev predložiti bančno garancijo ene
izmed bank s sedežem v Republiki Sloveniji, na prvi poziv brez ugovorov.
Ponudniki morajo za resnost ponudbe ob podaji ponudbe predložiti dokazilo o plačilu varščine v znesku
187,313.229,21 SIT, kar se vplača na TRR
prodajalca št. 05100-1008906188.
Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni
po izbiri ponudnika. Prenos terjatev se izvrši
po popolnem poplačilu kupnine oziroma izročitvi opisanega zavarovanja plačila.
Stečajni upravitelj ni zavezan k sklenitvi
pogodbe z nobenim izmed ponudnikov in so
ponudbe zanj nezavezujoče.
Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki
bodo podane v roku 15 dni od objave tega
poziva.
Ponudbe se dostavijo na naslov:
St 3/2002, Okrožno sodišče v Novi Gorici,
5000 Nova Gorica, s pripisom “ponudba-ne
odpiraj”.
Vse informacije glede terjatev dobijo ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in 15.
uro ali faks 01/256-38-28 oziroma e-naslovu: brane.gorse@siol.net.
Stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-27962/05
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 155/04 z dne 6. 10. 2005 nad stečajnim
dolžnikom »Gradnje in fasade« Marič Bojan
s.p. v stečaju, Prušnikova 17, 3212 Vojnik,
objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje: nepremičnine –
Idealni delež 1/2 celote nepremičnin zk.
vl. št. 142, k.o. Dolnji Slaveči, kar v naravi
predstavlja kmetijsko zemljišče, in sicer v
enem delu zapuščeno in v grmovje zaraščeno pobočje, v drugem delu pa strm
mlajši gozd.
Parc. št.

Vrsta rabe
nepremičnine

Površina
– izmera
v m2

1647

Travnik
Gozd

6.006
5.000

1648
1649

Gozd
Gozd
Travnik

1.358
800
798

1650
1651/1
1652/1

Travnik
Sadovnjak
Sadovnjak

7726
1.515
4.738

Premoženje – idealni delež nepremičnin
se prodaja v kompletu kot celota, izklicna

cena znaša 1,167.936 SIT. Varščina znaša
najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 28. 9. 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-idealni delež nepremičnin se prodaja po načelu »videno kupljeno«
v kompletu kot celota.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člena 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.
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 (Ur. l. RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Ur. l. 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
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 strani 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.
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5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri Banki Celje, št. 06376 – 0957785871,
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
v 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 155/2004
– 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

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-11/2005-4
Ob-27965/05
Statut samostojnega Sindikata delavcev podjetja Astra tehnična trgovina,
Staničeva 41, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad, na podlagi odločbe št. 028-82/93-3
z dne 26. 11. 1993, vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 76,
se z dnem 6. 9. 2005 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-13/2005-4
Ob-27966/05
1. Pravila sindikata Gospodarske
zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13, ki so se od 22. 12. 1993 do 1. 9.
2005, hranila pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Center, se zaradi spremembe
sedeža z dnevom vpisa v evidenco hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Bežigrad.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod zaporedno številko 11 dne
21. 9. 2005.
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Št. 101-12/2005-4
Ob-27967/05
Statut sindikata Pergam – Delo d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, se z dnem 20. 9.
2005 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova 13 in je vpisan v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 10.
Št. 101-2/2005-04-3
Ob-28295/05
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg
svobode 18, Tržič, z dnem 10. 10. 2005,
preneha hraniti statut, vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 12, z nazivom: Pravila sindikata podjetja SGP Tržič
Neodvisnost, konfederacija sindikatov Slovenije, sindikata z imenom: Sindikat podjetja SGP Tržič Neodvisnost, konfederacija sindikatov Slovenije in sedežem:
Tržič, Blejska cesta 8.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-63/2005-9
Ob-27964/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 10. 10.
2005 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb MIP, mesna industrija Primorske, d.d., Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica (MIP), in ABC
Pomurka International, mednarodna trgovina, d.d., Lendavska ulica 11, 9000
Murska Sobota (ABC Pomurka), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
pogodbe o prodaji delnic družbe ABC Pomurka. Na podlagi te pogodbe je družba
MIP postala lastnica 81,16% kapitalskega
deleža družbe ABC Pomurka. Pogodba je
bila sklenjena dne 13. 6. 2005.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-27963/05
Likvidacijska upraviteljica družbe KRAS
Commerce – trgovina, proizvodnja in storitve d.d. Sežana – v likvidaciji, Šepulje 31,
6210 Sežana, Majda Novič, v skladu s 381.
členom Zakona o gospodarskih družbah,
sklepom skupščine o prenehanju družbe
in začetku redne (prostovoljne) likvidacije družbe z dne 5. 9. 2005 ter s sklepom
Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. Srg
2005/01354 z dne 28. 9. 2005, poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve do družbe
likvidacijski upraviteljici na sedež družbe
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Šepulje 31, 6210 Sežana, v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva v Uradnem
listu RS.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj in višino terjatve.
Likvidacijska upraviteljica poziva dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.
KRAS Commerce d.d. Sežana –
v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Majda Novič
Ob-28292/05
Na podlagi prvega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
uprava družbe Mura – Vodnogospodarsko
podjetje d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci
(skrajšana ﬁrma Mura – VGP d.d.) vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Murski
Soboti pod vložno številko 069/10025000,
objavlja obvestilo, da je bila dne 14. 10.
2005 Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
kot registrskemu sodišču, predložena Pogodba o pripojitvi družbe Mura – VGP d.d.,
Lipovci 256, 9231 Beltinci, k družbi Cestno
podjetje Murska Sobota d.d., Lipovci 256b,
9231 Beltinci.
Pogodbo o pripojitvi je pregledal nadzorni svet družbe na seji dne 14. 10. 2005. Delničarje se obvešča, da bo skupščina družbe dne 22. 11. 2005 odločala o predlogu
sklepa o pripojitvi družbe Mura – VGP d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci, kot prevzete
družbe k družbi Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
kot prevzemni družbi. Delničarjem družbe je
na sedežu družbe to je Lipovci 256b, omogočen pregled listin o postopku pripojitve v
skladu z drugim odstavkom 516. člena Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjem
se na njihovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno posreduje prepis
navedenih listin.
Mura – VGP d.d.
Ob-28313/05
Na podlagi prvega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
uprava družbe Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti pod vložno številko
069/10035800, objavlja obvestilo, da je
bila dne 14. 10. 2005 Okrožnemu sodišču
v Murski Soboti kot registrskemu sodišču,
predložena Pogodba o pripojitvi družbe
Mura – VGP d.d., Lipovci 256, 9231 Beltinci k družbi Cestno podjetje Murska Sobota
d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
Pogodbo o pripojitvi je pregledal nadzorni svet družbe na seji dne 14. 10. 2005. Delničarje se obvešča, da bo skupščina družbe dne 22. 11. 2005 odločala o predlogu
sklepa o pripojitvi družbe Mura – VGP d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci, kot prevzete
družbe k družbi Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
kot prevzemni družbi. Delničarjem družbe je
na sedežu družbe to je Lipovci 256b, omogočen pregled listin o postopku pripojitve v
skladu z drugim odstavkom 516. člena Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjem
se na njihovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno posreduje prepis
navedenih listin.
Cestno podjetje Murska Sobota d.d.

Sklici skupščin
Ob-28667/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 7. 10.
2005 je bil na strani 7423 in 7424 objavljen
sklic 10. seje skupščine družbe Tovarna pohištva Trbovlje, družba za proizvodnjo pohištva, d.d. V objavi predloga sklepa k 3. točki
dnevnega reda – razrešitev članov nadzornega sveta je bil pomotoma izpuščen
član Tomislav Kus. Prvi odstavek predloga
sklepa pod točko 3. dnevnega reda se torej
pravilno glasi: predčasno se odpokličejo
člani nadzornega sveta: Ksenija Jakopič,
Sašo Pušnik, Jelena Mlakar Kramar, Janko Cankar, Tomislav Kus.
Tovarna pohištva Trbovlje,
uprava družbe
Ob-28509/05
Preklic
Nadzorni svet družbe MC Medicor, d.d.
Ljubljana, Tbilisijska ulica 81, objavlja preklic sklica 7. skupščine MC Medicor d.d.,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 91 z dne
14. 10. 2005, Ob-27550/05.
MC Medicor, d.d.
nadzorni svet
predsednik
Dušan Kecman
Ob-28510/05
Na podlagi 274/3 člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC Medicor, d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81,
sklicuje nadzorni svet družbe
7. skupščino
družbe MC Medicor, d.d. Ljubljana,
Tbilisijska ulica 81,
ki bo 22. 11. 2005 ob 15. uri v prostorih
družbe v Ljubljani, Tbilisijska ulica 81, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,
– preštevalka glasov: Alenka Košir.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s sprejetim letnim poročilom za l. 2004 z mnenjem revizorja, pokrivanjem izgube poslovnega leta 2004, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
a) Skupščina se seznani s predloženim
Letnim poročilom družbe za leto 2004, sprejetim na seji nadzornega sveta dne 16. 9.
2005, revizorjevim poročilom o revidiranih
računovodskih izkazih družbe in revidiranih skupinskih izkazih družbe ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu v skladu z 282/a členom ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
3. Zmanjšanje in povečanje osnovnega
kapitala.
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Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:
A) Zmanjšanje osnovnega kapitala:
1. Osnovni kapital družbe se z namenom pokrivanja čiste izgube poslovnega
leta 2004 v višini 292,489.000 SIT zmanjša
iz 360,000.000 SIT za 252,000.000 SIT na
108,000.000 SIT po postopku poenostavljenega zmanjšanja po 354. členu ZGD.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede po predhodnem pokritju izgube poslovnega leta 2004 po bilanci stanja za
2004 z uporabo v skupnem znesku (v 000
SIT) 42.418 SIT iz:
– kapitalskih rezerv: 14.158 SIT,
– prenesenega čistega poslovnega
izida: 7.727 SIT,
– splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala: 20.533 SIT,
tako, da nekrita izguba poslovnega leta
znaša 250.071 SIT (v 000 SIT).
3. Nekrita izguba poslovnega leta 2004
v znesku 250.071 (v 000 SIT) se krije z
zmanjšanjem osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalne vrednosti delnic iz
20.000 SIT na 6.000 SIT. Za razliko med
novo skupno nominalno vrednostjo vseh
delnic 108,000.000 SIT in vrednostjo kapitala v višini 205,462.000 SIT ter po uporabi
sestavnih delov kapitala iz 2. točke tega
sklepa in kritju nekrite izgube poslovnega
leta 2004 v znesku 250.071 (v 000 SIT), se
v višini 1.929 (v 000 SIT) oblikujejo kapitalske rezerve.
B) Povečanje osnovnega kapitala
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz
108,000.000 SIT za 210,000.000 SIT na
318,000.000 SIT z izdajo 35.000 delnic druge emisije.
Delnice so navadne/redne imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravice,
določene s statutom družbe.
2. Namen povečanja osnovnega kapitala je zagotovitev kapitalske ustreznosti in
izvedba ﬁnančne konsolidacije družbe.
3. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 385,000.000
SIT ali 11.000 SIT/delnica.
4. Novo izdane delnice se na podlagi
313. člena ZGD ponudijo delničarjem družbe, ki so na dan sprejema sklepa vpisani v
delniški knjigi družbe.
Dosedanji delničarji imajo pravico do
vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu pred znižanjem.
Rok za uveljavitev pravice je 14 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
5. Vplačilo za povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vpisane in vplačane
vse razpisane delnice.
6. Izdaja delnic:
– ﬁrma izdajatelja delnic: MC Medicor,
mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81,
– oznaka delnic: delnice so navadne
prosto prenosljive imenske delnice istega
razreda,
– skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 210,000.000 SIT,
– nominalna vrednost delnic: 6.000
SIT/delnica,
– skupna emisijska vrednost celotne izdaje delnic: 385,000.000 SIT,
– emisijska vrednost delnic: 11.000
SIT/delnica,
– način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki,
– način izplačila dividende: po sklepu
skupščine,

– čas vpisa delnic: za prednostne upravičence 14 dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS; za vse zainteresirane delničarje na neizkoriščenem delu razpisanih
delnic 1 dan po preteku 14. dnevnega roka
po načelu prednosti glede na vrstni red vpisa do popolnega prevzema vseh razpisanih
delnic,
– način vpisa delnic: na sedežu družbe in s plačilom na račun družbe takoj po
vpisu,
– način plačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini v polnem emisijskem
znesku,
– vrnitev plačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila se bodo vplačila vrnila takoj,
– razred delnic: vse delnice tvorijo en
razred,
– način objave izdaje delnic: izdajo delnic bo družba objavila v Uradnem listu RS,
– postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene v skladu s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki,
– način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali v skladu
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki ob upoštevanju predkupne pravice
delničarjev, ki so prevzeli delnice na podlagi tega sklepa,
– prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe
prednostno pravico do vpisa novo izdanih
delnic pri povečanju osnovnega kapitala z
vložki, če prednostna pravica s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali
deloma izključena.
Sklep ima naravo statutarnega sklepa o
spremembi statuta in se na njegovi podlagi
spremenijo in uskladijo določbe statuta ter
izdela čistopis statuta. Za izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta
skupščina pooblašča nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno
leto 2005 se na predlog nadzornega sveta
imenuje družbo BDO EOS Revizija d.o.o.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled v prostorih
uprave družbe, MC Medicor d.d., Tibilisijska ulica 81, Ljubljana, vsak delovni dan od
prvega naslednjega delovnega dne od dne
objave sklica od 8. do 12. ure.
MC Medicor d.d.
nadzorni svet
predsednik
Dušan Kecman
Št. 122
Ob-27968/05
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije
39/a, uprava družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d.
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Skupščina bo 22. 11. 2005 z začetkom
ob 11. uri v prostorih uprave družbe Cesta
XIV. divizije 39/a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednico
skupščine Danica Cussigh, za preštevalca
glasov Rado Škoﬁč in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko družbo Constantia plus svetovanje
d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko,
ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan
na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a,
Maribor od 22. 10. 2005 dalje med 10. in 12.
uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Ob-27969/05
Na podlagi točke 66. Statuta Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., Ljubljana, in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava banke
15. skupščino
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
ki bo dne 23. novembra 2005, ob 10.
uri, v poslovnih prostorih na sedežu Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana.
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Za sejo skupščine uprava banke predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predlagani dnevni red. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Imenovanje revizorja banke za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijska družba GM
Revizija d.o.o., Beethovnova 14, Ljubljana.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji banke oziroma njihovi pooblaščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini banke tako, da njihova
prijava prispe na sedež banke najkasneje tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Če ob napovedani uri skupščina banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v istih prostorih ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina banke
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu Hypo Alpe – Adria
– Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana,
vsak delovni dan med 8. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine. Navedeno gradivo
bo predloženo delničarjem tudi na samem
zasedanju skupščine.
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.
član uprave
mag. Harald Brunner
predsednik uprave
Božidar Špan
Ob-28002/05
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
družbe
9. skupščino
delničarjev družbe ABC Group, družba
pooblaščenka, d.d. Lendavska 11,
Murska Sobota,
ki bo 21. 11. 2005 ob 9.30 v prostorih
družbe ABC Group, družba pooblaščenka
d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.
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. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom poslovanja za
obdobje od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 12. 10. 2005, ki
se nanaša na poslovanje družbe ABC Group, družba pooblaščenka d.d. Murska Sobota za obdobje 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se zmanjša za znesek do 22,000.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša znesek, ki ustreza
sedanjemu osnovnemu kapitalu, zmanjšan za znesek zmanjšanja. Točen znesek
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zmanjšanja bo razviden iz poročila uprave
družbe.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom delnic in sicer do 11.000
delnic s skupnim nominalnim zneskom do
22,000.000 SIT. Umaknjene delnice se razveljavijo.
c) Osnovni kapital družbe se zmanjša z
namenom dekapitalizacije družbe in izplačila vrednosti delnic delničarjem, od katerih bo družba pridobila delnice z namenom
umika.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic se v skladu s tretjim odstavkom 356. člena ZGD realizira v breme
bilančnega dobička oziroma drugih rezerv
iz dobička, ugotovljenega v vmesni bilanci
na dan 30. 9. 2005. V ta namen se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je enak
celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
e) Nadzorni svet družbe se pooblasti, da
uskladi besedilo statuta s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic
po njegovi izvedbi.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in umik odkupljenih lastnih delnic.
Predlog sklepa o pooblastilu:
a) Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko pridobi lastne delnice v
skladu z osmo alineo prvega odstavka 240.
člena ZGD, pri čemer iz tega naslova lahko uprava odkupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic.
Razen tega se uprava družbe pooblašča,
da zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
z umikom delnic, uprava pridobi od svojih
delničarjev v skladu s sedmo alineo prvega
odstavka 240. člena ZGD lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 62,70% osnovnega kapitala.
b) Odkup delnic na podlagi tega pooblastila se lahko izvrši v roku 18 mesecev od
sprejema tega sklepa. Kot nakupna cena
pridobljenih delnic se določi 49.500 SIT.
c) Uprava družbe posreduje ponudbo
za odkup delnic s priporočenim pismom
po pošti vsem delničarjem. Rok za sprejem ponudbe je do 15 dni od dneva oddaje
priporočenega pisma s ponudbo na pošto.
Uprava v obdobju trajanja pooblastila določi
dan, ko se delničarjem družbe ponudba odpošlje s priporočenim pismom.
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na mesto dosedanjega
člana nadzornega sveta Marič Ludvika se
za člana nadzornega sveta imenuje Flisar
Stanislav, z mandatom do poteka mandata
ostalim članom nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe na
skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe pismeno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Neposredno ob prihodu na skupščino pa naj
se udeleženci skupščine prijavijo v tajništvu
uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska 11, vsak delovni dan od 8. do 14. ure
in to sedem dni pred skupščino.
ABC Group, družba pooblaščenka d.d.
Murska Sobota
uprava družbe – direktor

Ob-28293/05
Na podlagi točke 7.3 statuta družbe
Mura – Vodnogospodarsko podjetje, d.d.
in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
7. skupščino
delniške družbe Mura – VGP, d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 11. 2005, ob 12.
uri, v sejni sobi družbe, v Lipovcih 256b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je za spremljanje
skupščine in sestavo notarskega zapisnika
prisotna notarka Romana Gajšek iz Murske
Sobote. Za predsednico skupščine se izvoli
Danica Dvanajšček.
2. Odločanje o pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi družbe Mura – VGP, d.d. k
Cestnemu podjetju Murska Sobota, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina daje soglasje, da se družba Mura – VGP d.d., Lipovci 256 b pripoji k
družbi Cestno podjetje Murska Sobota d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
b) Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Mura – VGP, d.d. k družbi
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi o
pripojitvi podata soglasje skupščini obeh
družb, udeleženih pri pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi je priloga k temu
sklepu.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se skladno z določili
pripojitvene pogodbe ter 521. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih imenuje KDD centralna
klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo, s priporočeno pošiljko ali
osebno dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, predlagane spremembe statuta s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu družbe, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, z obrazložitvijo in vloženi na sedežu družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Mura – VGP, d.d.
direktor
Ob-28311/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 78. in 79.
člena Statuta družbe Rogaška Crystal Holding, d.d., Rogaška Slatina, Ulica Talcev 1,
sklicuje uprava družbe
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8. redno sejo skupščine
delniške družbe Rogaška Crystal
Holding d.d.,
ki bo dne 25. 11. 2005 ob 13. uri, v
prostorih Steklarskega hrama d.o.o., Ulica
Talcev 1, Rogaška Slatina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnik Srečko Jadek, za preštevalki glasov pa Marta
Kaučič in Darja Klakočer. Seji skupščine
bo prisostvoval notar Sergej Rojs iz Šmarja
pri Jelšah.
2. Potrditev sklepov 7. redne skupščine
družbe Rogaška Crystal Holding d.d. z dne
23. 12. 2004.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje vse
sklepe sprejete na svoji 7. redni skupščini
dne 23. 12. 2004.
3. Seznanitev s konsolidiranim letnim
poročilom družb v skupini in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
in konsolidiranega poročila za poslovno leto
2004 ter obravnava letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004.
3.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani s konsolidiranim letnim poročilom
družb v skupini Rogaška Crystal Holding
za poslovno leto 2004 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe in konsolidiranega poročila
družb v skupini za poslovno leto 2004.
3.2. Predlog sklepa: skupščina sprejme
letno poročilo družbe Rogaška Crystal Holding d.d. za poslovno leto 2004.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
4.1. Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo predsednika uprave Bojana
Bevca v poslovnem letu 2004 ter mu podeljuje razrešnico.
4.2. Predlog sklepa: skupščina ne potrjuje in ne odobri delo člana uprave Albina
Šrimpfa v poslovnem letu 2004 ter mu ne
podeljuje razrešnice.
4.3 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo predsednika uprave Emila
Štuklja v poslovnem letu 2004 ter mu podeljuje razrešnico.
4.4 Predlog sklepa: skupščina ne potrjuje in ne odobri delo predsednika uprave
Davorina Škrinjariča v poslovnem letu 2004
ter mu ne podeljuje razrešnice.
4.5 Predlog sklepa: skupščina ne potrjuje in ne odobri delo predsednika nadzornega sveta Roberta Rudolfa v poslovnem letu
2004 ter mu ne podeljuje razrešnice.
4.6 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo člana nadzornega sveta Jožefa
Bedenika v poslovnem letu 2004 ter mu podeljuje razrešnico.
4.7 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo člana nadzornega sveta Antona
Josta v poslovnem letu 2004 ter mu podeljuje razrešnico.
4.8 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo članice nadzornega sveta Špele
Sedminek v poslovnem letu 2004 ter ji podeljuje razrešnico.
4.9 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo člana nadzornega sveta Janeza
Siter v poslovnem letu 2004 ter mu podeljuje razrešnico.
4.10 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo članice nadzornega sveta

Marinke Pucelj v poslovnem letu 2004 ter ji
podeljuje razrešnico.
4.11 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo članice nadzornega sveta
Marjane Konštantin v poslovnem letu 2004
ter ji podeljuje razrešnico.
4.12 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta
Slavka Jarca v poslovnem letu 2004 ter mu
podeljuje razrešnico.
4.13 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo člana nadzornega sveta Andreja Mateja v poslovnem letu 2004 ter mu
podeljuje razrešnico.
4.14 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo predsednika nadzornega sveta Stojana Binderja v poslovnem letu 2004
ter mu podeljuje razrešnico.
4.15 Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta
Franca Berka v poslovnem letu 2004 ter mu
podeljuje razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: za ﬁnančnega revizorja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva 30, 1130 Ljubljana.
Drugi sklic
Skladno s členom 82. statuta družbe se
bo v primeru, da ne bo zagotovljena sklepčnost skupščine ob prvem sklicu ob 13. uri,
skupščina vršila dne 25. 11. 2005 ob 13.30,
v prostorih Steklarskega hrama d.o.o., Ulica Talcev 1, Rogaška Slatina, (drugi sklic)
z istim dnevnim redom in predlogi sklepov,
kot v prvem sklicu. Skupščina bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine in v korist
katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi
na dan 15. 11. 2005.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v dvorani Steklarskega hrama najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
in konsolidiranim poročilom družbe za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta bo na
vpogled vsak dan od 10. do 12. ure v pravni
pisarni na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljavno zakonodajo.
Rogaška Crystal Holding, d.d.
uprava
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Ob-28321/05
Na podlagi 13. člena statuta Cestnega
podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest, sklicujem
10. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja
Murska Sobota, d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 11. 2005, ob 10.
uri, v sejni sobi družbe, v Lipovcih 256b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je za spremljanje
skupščine in sestavo notarskega zapisnika
prisotna notarka Romana Gajšek iz Murske
Sobote. Za predsednico skupščine se izvoli
Danica Dvanajšček.
2. Odločanje o pripojitvi in soglasju k pogodbi o pripojitvi družbe Mura – VGP, d.d. k
Cestnemu podjetju Murska Sobota, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina daje soglasje, da se družba Mura – VGP d.d. Lipovci 256b, 9231 Beltinci pripoji k družbi Cestno podjetje Murska
Sobota, d.d. Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
b) Skupščina družbe daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Mura – VGP d.d.
Lipovci 256b, 9231 Beltinci k družbi Cestnemu podjetju Murska Sobota, d.d.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi o
pripojitvi v predlaganem besedilu podata
soglasje skupščini obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi je priloga k temu
sklepu.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se skladno z določili pripojitvene pogodbe ter 521. člena Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD centralna klirinško
depotna družba d.d. Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
3. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
pripojitve.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Osnovni kapital Cestnega podjetja
Murska Sobota d.d., družba za vzdrževanje
in gradnjo cest (prevzemna družba), Lipovci 256b, 9231 Beltinci, se zaradi pripojitve
družbe Mura – Vodnogospodarsko podjetje
d.d. (prevzeta družba), Lipovci 256b, 9231
Beltinci k prevzemni družbi in prenosa celotnega premoženja prevzete družbe na prevzemno družbo poveča iz 200,504.000 SIT
za 152,347.000 SIT, tako da po povečanju
znaša 352,851.000 SIT.
b) Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje skupaj z
vsemi pravicami in obveznostmi prevzete
družbe, ki ga bo prevzemna družba prevzela v skladu s “Pogodbo o pripojitvi Mure
– Vodnogospodarsko podjetje d.d. k Cestnemu podjetju Murska Sobota d.d.«, z vpisom pripojitve v sodni register.
c) Zaradi povečanja osnovnega kapitala izda prevzemna družba 152.347 navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti
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152,347.000 SIT, z enakimi lastnostmi, kot
veljajo za že obstoječe delnice družbe in
tako tvorijo isti razrede delnic, tako, da bo
osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 352.851 navadnih delnic.
d) Pravice iz delnic začnejo veljati z
dnem vpisa pripojitve pri prevzemni družbi
v sodni register.
e) V skladu z 518. členom Zakona o gospodarskih družbah je prednostna pravica
delničarjev do odkupa delnic, izdanih na
podlagi tega sklepa, izključena.
f) Delnice iz tega sklepa bo prevzemna
družba izročila delničarjem prevzete družbe
kot nasprotno izpolnitev za prenos premoženja prevzete družbe. Vsak delničar prevzete družbe prejme za eno navadno delnico prevzete družbe, ki se glasi na 4.000 SIT
6,0349 navadnih delnic prevzemne družbe
iz prvega odstavka te točke tega sklepa z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
g) Do novih delnic iz prvega odstavka te
točke so upravičeni delničarji, ki bodo imetniki delnic na dan, ko bo Centralna klirinško
depotna družba d.d. Ljubljana po 75/7 členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih opravila zamenjavo delnic zaradi
izvedbe pripojitve. Vsak od njih je upravičen
do takšnega števila delnic, kot izhaja iz menjalnega razmerja in pogodbe o pripojitvi.
h) Delnice se izdajo v nematerializirani
obliki. Uprava prevzemne družbe izda nalog
Centralni klirinško depotni družbi d.d. (KDD)
da izda delnice iz tega sklepa v roku osmih
dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi pripojitve in da
jih prenese v last delničarjev prevzete družbe, upoštevaje menjalno razmerje in sicer
na trideseti dan po vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe v sodni register.
i) Ker menjalno razmerje ni enako razmerju ena proti ena oziroma drugemu celemu številu, ni mogoče določiti končnega
števila delnic prevzemne družbe in končnega skupnega zneska doplačil ter s tem
končne vrednosti, za katero je potrebno povečati osnovni kapital prevzemne družbe,
sta vrednost povečanja osnovnega kapitala
prevzemne družbe in število novo izdanih
delnic iz točke I. in II. tega sklepa le izhodiščna. Skupščina prevzemne družbe zato
pooblašča nadzorni svet, da ugotovi:
– končno število novo izdanih delnic in
končno višino povečanja osnovnega kapitala na dan menjave iz zadnjega odstavka
prejšnje točke tega sklepa ter s tem vrednost zaradi pripojitve povečanega osnovnega kapitala,
– da sprejme v skladu s prejšnjo točko
ustrezne sklepe o spremembah določb statuta o višini osnovnega kapitala prevzemne
družbe in števila delnic prevzemne družbe
in v tej zvezi uskladi besedilo statuta družbe
in, če bo potrebno prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah dejavnosti in ostalih sprememb
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe statuta družbe v
predlaganem besedilu, vključno spremembami dejavnosti.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet za uskladitev čistopisa besedila statuta
družbe s sprejetimi spremembami statuta,
po opravljeni zamenjavi delnic.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo, s priporočeno pošiljko ali
osebno dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, predlagane spremembe statuta s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu družbe, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, z obrazložitvijo in vloženi na sedežu družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
CP Murska Sobota, d.d.
direktor

Jamnika. Zamenjava začne veljati z dnem
sklepa skupščine o zamenjavi.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno
utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu,
Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.

Ob-28346/05
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., direktor družbe
sklicuje

13. skupščino
družbe Predilnica Litija d.d.,
ki bo v torek, dne 22. 11. 2005 ob 12.
uri v sejni sobi poslovne stavbe na sedežu
družbe v Litiji, Kidričeva 1, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalko glasov Vero Bric. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Miro Bregar iz Litije.
2. Preoblikovanje delniške družbe Predilnica Litija d.d., v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
a) Delniška družba Predilnica Litija d.d.,
Kidričeva 1, Litija, se z dnem vpisa v sodni
register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, s ﬁrmo Litija, predilnica d.o.o.,
skrajšana ﬁrma Litija d.o.o., s sedežem
Kidričeva 1, Litija, in z značilnostmi, razvidnimi iz Akta o ustanovitvi, ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa.
Osnovni kapital delniške družbe se v
celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša
1.146,260.000 SIT.
Dejavnost družbe ostane po preoblikovanju nespremenjena.
b) Delnice dosedanjega edinega delničarja Predilnica Litija holding d.d., se spremenijo v poslovni delež edinega družbenika. Poslovni delež se pridobi z vpisom
preoblikovanja v sodni register. Družbeniku
Predilnica Litija holding d.d., pripada poslovni delež v višini, ki ustreza nominalnemu znesku delnic katerega imetnik je na
dan sprejema tega sklepa.
c) Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Litija, predilnica
d.o.o., v predlaganem besedilu, ki v celoti
nadomesti doslej veljavni statut družbe Predilnica Litija d.d.
d) Mandat članov nadzornega sveta družbe Predilnica Litija d.d., preneha
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

9. skupščino delničarjev,
ki bo 24. 11. 2005 ob 12.30, v prostorih
Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine v
naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Jani Bele,
– preštevalki glasov: Tanja Žitnik in Jožica Pintar.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Mira Bregarja.
3. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi
letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in preveritvi letnega poročila
družbe Semesadike, d.d. za leto 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2004 znaša 12,488.117,46
SIT in ostane nerazporejen.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2004.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo
poslovanja družbe v poslovnem letu 2005
imenuje revizorsko hišo KPMG, d.o.o.,
Ljubljana.
7. Zamenjava
članice
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi zamenjavo članice nadzornega sveta Lidije Sabol
za novega člana nadzornega sveta Francija

Ob-28457/05
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Predilnica Litija d.d., uprava družbe sklicuje
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e) Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
f) Za generalnega direktorja družbe
Litija, predilnica d.o.o. se imenuje Franc
Lesjak.
3. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeleži delničar, zakoniti zastopnik ali njihov pooblaščenec, ki
mora najmanj 3 dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti v tajništvu na sedežu
družbe. Hkrati z najavo udeležbe morajo
zakoniti zastopniki ali pooblaščenec predložiti pisno pooblastilo.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v Litiji, Kidričeva 1, soba št.
7, vsak dan od 13. do 15. ure od prvega naslednjega dne od dneva objave sklica.
Uprava Predilnice Litija d.d.
Franc Lesjak, generalni direktor
Ob-28458/05
Uprava družbe na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena Statuta delniške družbe sklicuje
2. izredno sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d., modna
oblačila Sevnica,
ki bo 21. 11. 2005 ob 13.30, na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana preštevalca glasov ter določi notar.
2. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: preneseni dobiček iz
preteklih let v višini 423,730.773,60 SIT (bilančni dobiček poslovnega leta 2004), ki je
po sklepu skupščine z dne 20. 7. 2005 ostal
nerazporejen, se v celoti razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
predlog nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe na Prešernovi
4, Sevnica, v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne
klirinško depotne družbe tri dni pred zasedanjem skupščine.
Lisca d.d.
uprava družbe
Goran Kodelja
Ob-28504/05
Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Gostinsko podjetje
Sevnica, d.d. Sevnica,

ki bo v ponedeljek 21. novembra ob 12.
uri v sejni sobi družbe, Trg svobode 1, Sevnica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine se
izvolijo predlagani kandidati in določi notar.
2. Predstavitev poslovnega poročila za
leto 2003 in 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim poročilom za poslovno leto 2003
in 2004.
3. Sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe Gostinsko podjetje Sevnica
d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
Delniška družba Gostinsko podjetje Sevnica d.d., se na podlagi tretjega odstavka
542. člena Zakona o gospodarskih družbah
z večinsko odločitvijo delničarjev preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Firma družbe glasi: Gostinsko podjetje
Sevnica d.o.o.
Skrajšana ﬁrma glasi: GPS, d.o.o.
Sedež družbe je: Sevnica, Trg svobode 1.
Osnovni kapital družbe ostaja nespremenjen in znaša 118,220.000 SIT.
Delničarji imajo na dan sprejemanja tega
sklepa naslednje število delnic, in sicer:
1. Armat d.o.o., Birna vas 7a, 8267 Šentjanž ima 591 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 5,910.000 SIT.
2. Berk Alojzija, Na Dorcu 3, 8280 Brestanica ima 37 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 370.000 SIT.
3. Bobnič Olga, Krajna Brda 5, 8283
Blanca ima 9 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež 90.000 SIT.
4. Božič Marjeta, Žurkov dol 2, 8290
Sevnica ima 28 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 280.000 SIT.
5. BPH, d.o.o., Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana ima 25 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 250.000 SIT.
6. Bruno Gabriele d.o.o., Gabrijele 6,
8296 Krmelj ima 2.255 delnic, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
22,550.000 SIT.
7. Cvetanovski Čedomir, Trg Svobode
32, 8290 Sevnica ima 34 delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini
340.000 SIT.
8. Dernač Ana, Cankarjeva 6, 8290 Sevnica ima 38 delnic, ki se preoblikujejo v njen
poslovni delež v višini 380.000 SIT.
9. GPS d.d., Trg Svobode 1, 8290 Sevnica ima 1.182 delnic, ki se preoblikujejo
v njen poslovni delež v višini 11,820.000
SIT.
10. Imperl Tatjana, Orehovo 13, 8290
Sevnica ima 13 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 130.000 SIT.
11. Jazbec Ivana, Drožanje 33, 8290
Sevnica ima 37 delnic, ki se preoblikujejo
v njen poslovni delež v višini v višini 37.000
SIT.
12. Keresteny Hilda, Naselje Heroja Maroka 7, 8290 Sevnica ima 38 delnic, ki se
preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
380.000 SIT.
13. Kotar Silva, Zabukovje pri Raki 23,
8274 Raka ima 11 delnic, ki se preoblikujejo
v njen poslovni delež v višini 110.000 SIT.
14. Marcola Sašo, Pod Vrtačo 11, 8290
Sevnica ima 3 delnice, ki se preoblikujejo
v njegov poslovni delež v višini 30.000 SIT.
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15. Mirt Ana, Partizanska 24, 8281 Senovo ima 3 delnice, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 30.000 SIT.
16. Motore Petar, Log 49, 8294 Boštanj
ima 6 delnic, ki se preoblikujejo v njegov
poslovni delež v višini 60.000 SIT.
17. Možic Simona, Dolenji Boštanj 38,
8294 Boštanj ima 4 delnice, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini 40.000
SIT.
18. Perme Ana, Savska cesta 9, 8290
Sevnica ima 37 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 37.000 SIT.
19. Povše Marinka, Dolenji Boštanj 138,
8294 Boštanj ima 29 delnic, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini 290.000
SIT.
20. Rumež Simona, Prapretno 19A,
1433 Radeče ima 2 delnici, ki se preoblikujejo v njen poslovni delež v višini 20.000
SIT.
21. Simončič Marija, Cesta na Dobravo 12, 8290 Sevnica ima 38 delnic, ki se
preoblikujejo v njen poslovni delež v višini
380.000 SIT.
22. Sušin Vivian, Cankarjeva 8, 1370
Logatec ima 5 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 50.000 SIT.
23. Šalamon Marko, Ribniki 37, 8290
Sevnica ima 5 delnic, ki se preoblikujejo
v njegov poslovni delež v višini 50.000 SIT.
24. Umek Franc, Cesta na Dobravo 46,
8290 Sevnica ima 38 delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini 380.000
SIT.
25. Vardič Ivo, Sejmiška ulica 5, 8273
Leskovec ima 28 delnic, ki se preoblikujejo
v njegov poslovni delež v višini 280.000
SIT.
26. Vidmar Bruno, Gabrijele 6A, 8296
Krmelj ima 3.237 delnic, ki se preoblikujejo
v njegov poslovni delež v višini 32,370.000
SIT.
27. Vidmar Lojze, Gabrijele 6, 8296 Krmelj ima 3.174 delnic, ki se preoblikujejo v
njegov poslovni delež v višini 31,740.000
SIT.
28. Vidmar Nuša, Gabrijele 6A, 8296 Krmelj ima 915 delnic, ki se preoblikujejo v
njen poslovni delež v višini 9,150.000 SIT.
Družba se zavezuje od delničarjev, ki
preoblikovanju nasprotujejo, da bo pridobila
njihove s preoblikovanjem nastale poslovne
deleže za primerno odškodnino.
Statut delniške družbe se zaradi preoblikovanja v celoti spremeni v družbeno pogodbo v predlaganem besedilu.
Za direktorja družbe se imenuje dosedanji direktor družbe Bruno Vidmar.
Zaradi preoblikovanja delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, se razreši
nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in družbeno pogodbo, je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe na Trgu Svobode 1, Sevnica v tajništvu uprave, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure od dneva
objave do vključno dneva zasedanje skupščine.
Sestavni del tega poziva za udeležbo
delničarjev na skupščini je tudi izjava delniške družbe Gostinsko podjetje Sevnica d.d.,
s katero se družba zavezuje, da bo vsem
tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo
v pismeni obliki, dala ponudbo, s katero bo
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
deleže za primerno odškodnino.
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Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Klirinško depotne
družbe na dan 18. 11. 2005.
Gostinsko podjetje Sevnica d.d.
uprava
Bruno Vidmar
Gostinsko podjetje Sevnica d.d., Trg
Svobode 1, Sevnica izjavlja, da ponuja
vsem tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju Gostinskega podjetja Sevnica
d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo, primerno odškodnino za njihove pri preoblikovanju nastale poslovne deleže.
Gostinsko podjetje Sevnica d.d.
uprava
Bruno Vidmar
Ob-28687/05
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
10. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v sredo, 23. novembra 2005, v
prostorih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s pričetkom ob 14. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsednico skupščine Neveno Teo Gorjup
in dve preštevalki glasov Matejo Stanič Rudolf in Darjo Ažman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova cesta 20.
2. Spremembe v sestavi nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je na podlagi podane pisne odstopne
izjave z dnem 31. 8. 2005 prenehal mandat članu nadzornega sveta – predstavniku
delničarjev, Rems Marku.
Na predlog nadzornega sveta se za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev imenuje Bricl Iztok. Mandat
novo imenovanega člana nadzornega sveta
traja 4 leta in nastopi z dnem sprejema sklepa o imenovanju na skupščini družbe.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Žito Gorenjka d.d vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri KDD, neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe,
tako da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
tudi preko pooblaščencev, ki se morajo iz-
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kazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje 3 dni pred dnem izvedbe
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje odstopno izjavo, predlog za imenovanje člana
nadzornega sveta in soglasje k imenovanju
za člana nadzornega sveta, je na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v tajništvu družbe v Lescah, Rožna dolina 8, od
9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji lahko skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah posredujejo
nasprotne predloge sklepov k predlaganim
sklepom v objavljenem dnevnem redu.
Žito Gorenjka d.d.
uprava
Franci Čampa
glavni direktor

Zavarovanja
SV 804/05
Ob-28669/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 804/05 z dne
30. 9. 2005, je bilo trisobno stanovanje št. 8,
v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Prištinska ulica 6, ki leži na parc. št. 739/3 k.o.
Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Dragoslava
Kneževića, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 4. 1998, sklenjene z Margareto Martič kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 107.000 EUR s pripadki.
SV 800/05
Ob-28670/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 800/05 z
dne 29. 9. 2005, je bilo stanovanje št. 5, v
II. nadstropju v izmeri 68,01 m2, na naslovu
Endliherjeva ulica 14, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1675/2, 1684/4 in 1686/1 k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastaviteljev Gole Zdravka
in Tajane, za vsakega do ½, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2001,
sklenjene z Pahor Ljubomirjem, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 80.600 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 799/05
Ob-28671/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz

Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 799/05 z
dne 29. 9. 2005, je bilo enosobno stanovanje na naslovu Bilečanska 5, v štirinajstem
nadstropju, v izmeri 35,77 m2 stanovanjske
površine, s pripadajočo kletjo, vse v skupni izmeri 40,08 m2, ter pravico souporabe
skupnih prostorov, delov in naprav, stanovanjski blok stoji na parc. št. 751 k.o. Štepanja vas, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Vesne
Kovač, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 466/276/92 S.D. z dne 23. 7. 1992, sklenjena z Občino Ljubljana Vič Rudnik, kot
prodajalko in dodatka št. 466/4146/2001 z
dne 18. 7. 2005, sklenjene z Mestno Občino
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Cesta v
Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 75.500 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 637/05
Ob-28672/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-637/05 z dne 14. 10. 2005,
je bilo stanovanje št. 13, v izmeri 45,30 m2,
v drugem nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Goriška 55 v Velenju, stoječi na
parceli št. 3330/1, vpisani v z.k. vložek št.
3227 k.o. Velenje, last Videtič Aljoše, roj.
16. 2. 1972, Cesta Františka Foita 10, 3320
Velenje, EMŠO 1602972500155, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9. 2005,
zastavljeno v korist upnice, Abanke Vipa
d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, mat.
št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 7,000.000 SIT, s pripadki.
SV 814/05
Ob-28673/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 814/05 z dne 12. 10.
2005, je nepremičnina, poslovni prostor v
izmeri 47,36 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Jurčičeva ulica 7, stoječe na parc. št. 1690, vpisani pri vl. št.
38, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last
Željka Matuša, stan. v Mariboru, Krekova
ulica 19, na podlagi kupne pogodbe z dne
27. 11. 1996 in dodatka h kupni pogodbi z
dne 12. 3. 1997, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, Conrad von
Hotzendorfstrasse 5, Voitsberg, Republika
Avstrija, 1900897, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Željka Matuša, stanujoč
v Mariboru, Krekova ulica 19, v višini 20.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, oziroma izterjave, s pripadki.
SV 815/05
Ob-28674/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 815/05 z dne 12. 10.
2005, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 3, v izmeri 63,74 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Preradovičeva ulica 29, stoječe na parc. št.
1414/5 in parc. št. 1414/7, vpisanih pri vl. št.
1282, k.o. Studenci, ki je do celote last Marije Klemen, stan. Preradovičeva ulica 29,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
766/1-1.6/01, z dne 29. 6. 2001, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Darka in Marije
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Klemen, oba stanujoča Preradovičeva ulica
29, Maribor, v višini 31.200 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1316/05
Ob-28675/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1316/05 z dne 14. 10.
2005, je dvosobno stanovanje št. 5, v izmeri 57,70 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Planina 20, Kranj,
stoječe na parc. št. 197/4 k.o. Huje, last
zastaviteljev Darje Del Fabro, Ulica Tuga
Vidmarja 10, Kranj in Tonyja Del Fabra,
Celovška cesta 78, Ljubljana, vsakega do
½, na temelju prodajne pogodbe z dne
24. 9. 2005, sklenjene s prodajalcema Andrejo Osolin, Škocjan 13, Dob in Igorjem
Ahačičem, Ulica Gorenjskega odreda 14,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 72.100 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, z letno
obrestno mero v višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno znaša 2,209% in pribitka
v višini 3,000%, kar ob sklenitvi te pogodbe
znaša 5,209%, z odplačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 484,19 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega prvega v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 1. 12. 2005, zadnja pa dne 1. 11. 2025, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primeru, če sta dolžnika
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 1318/05
Ob-28676/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1318/05 z dne 14. 10.
2005, je enosobno stanovanje št. 7 v podstrešju, v izmeri 37,70 m2, stanovanjskega
bloka, ki stoji na parc. št. 403 k.o. Kranj, na
naslovu Savska cesta 20, v Kranju, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stan. bloka kot
celote, last zastavitelja Slavoljuba Sejdića,
na podlagi prodajne pogodbe št. 5136 z
dne 10. 10. 2002, sklenjene s prodajalko
Sava, družba za upravljanje in ﬁnanciranje
d.d., Kranj, Škofjeloška cesta 6, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 52.522 CHF, z
obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 2% letno, kar znaša na dan 30. 9.
2005 skupaj 2,97% letno in efektivno obrestno mero za najeti kredit v višini 3,06%
letno, z rokom vračila v 240 zaporednih
mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok
zapade v plačilo dne 31. 10. 2025, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnice – banke v primeru,
če je dolžnik – kreditojemalec ali solidarni
porok v zamudi s plačilom začetne ali dveh
zaporednih mesečnih obveznosti ter osta-

limi pogoji razvidnimi iz 19. točke kreditne
pogodbe št. 270488020.
SV 163/05
Ob-28677/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
280579020 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 163/05 z dne 14. 10.
2005, notarke Katje Fink iz Celja, je bilo stanovanje v izmeri 75,37 m2, v 1. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Dečkova
cesta 50, Celje, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki stoji na parc. št.
1219/22 k.o. Spodnja Hudinja, pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 2. 1997, med prodajalcem Kresnik Antonom ter kupci Kovač Marijo, Kovač Matijem
in Kovač Tadejo, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 58.500 CHF s pripadki.
SV 661/05
Ob-28678/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 661/05 z dne 14. 10.
2005, je bilo enosobno stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 38,06 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na Koroški Beli, Cesta
Viktorja Svetina 20, Jesenice, ki stoji na
parc. št. 138 k.o. Koroška Bela, last zastavitelja Alaina Zvonarja, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 9. 2005, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠO 1900650, Hauptplatz 16, A-9170
Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 31.000 EUR s pripadki.
SV 670/05
Ob-28679/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 670/05 z dne 18. 10.
2005, je stanovanje št. 72, ki se nahaja v 9.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B, stoječe
na parc. št. 533/3 in parc. št. 533/4, obe k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 50,18 m2, last zastaviteljev Ramiza Hrvića in Bose Grujičić,
vsakega v deležu do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 3. 2004, sklenjene
s prodajalci Nesiho Osmančević, Seadom
Mujićem in Samirjem Osmančevićem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
33.170 CHF s pripadki.
SV 1456/2005
Ob-28683/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1456/2005 z dne
12. 10. 2005, je bil poslovni prostor v pritličju poslovne stavbe na naslovu Žitna ulica
12, Maribor, v izmeri 158,42 m2 in poslovni
prostor v izmeri 46,88 m2, po opravljenem
postopku določitve identiﬁkacijske številke
dela stavbe, pa gre sedaj za enotni poslovni prostor v izmeri 196,75 m2 in identiﬁkatorjem 659-1363-20, ki stoji na parceli št.
1109/14 k.o. Tabor, katerega lastnika sta
Melita Točaj, EMŠO 2811962505223, stanujoča Kozjak nad Pesnico 066 A in Srečko Točaj, EMŠO 1405953500373, stanu-
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joč Kozjak nad Pesnico 066 A, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8. 2000,
sklenjene med Ferlič Brankom in Točaj Melito in Srečkom ter kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 9. 2000, sklenjene med Merinka
Maribor d.d., in Točaj Melito in Srečkom,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,520.000 EUR
s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti
ter v znesku 1,520.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti.
SV 896/05
Ob-28685/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 896/05, DK 64/05, je
bilo trisobno stanovanje v izmeri 65,27 m2,
prvotno na naslovu Radomlje 110, sedaj
Radomlje, Šlandrova 8, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše, na parc.
št. 54/9, vpisano v vl. št. 1290 k.o. Radomlje
in s pripadajočim ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, zastavljen v korist banke:
Banka Domžale d.d. Domžale, bančna
skupina Nove ljubljanske banke d.d., 1230
Domžale, Ljubljanska 62, matična številka
5101727, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,000.000 SIT s pp.
SV 2357/2005
Ob-28689/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2357/2005 z dne
18. 10. 2005, sta bili nepremičnini z ident. št.
1754-1481-409 – stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 85,80 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Zvezda 5,
Ljubljana, ident. št. 1763.ES, k.o. Šentvid
nad Ljubljano in z ident. št. 1754-1481-523
– garaža v večstanovanjski stavbi na naslovu Zvezda 5, Ljubljana, ident. št. 1763.ES
k.o. Šentvid nad Ljubljano, v lasti zastavitelja Mirana Pahorja, Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 35, EMŠO 1308965500322, na
podlagi prodajne pogodbe za stanovanje in
garažo z dne 12. 10. 2005, sklenjene s prodajalci Stevom Vračarjem, Ljubljana, Zvezda 5, Leonido – Marjeto Vračar, Ljubljana,
Zvezda 5 in Viktorjem Vračarjem, Ljubljana,
Zvezda 2, zastavljeni v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove Kreditne banke Maribor d.d., 2000
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična št.
5620112, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 24,000.000 SIT s pripadki.
SV 1320/2005
Ob-28796/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1320/2005 z dne 19. 10.
2005, je stanovanje št. 1 v izmeri 107,98 m2,
ident. št. dela stavbe 0604 00651 001, v objektu Gradiška 259, ki stoji na parc. št. 509/9
k.o. Gradiška in parc. št. 509/14 dvorišče
– atrij v izmeri 57 m2, k.o. Gradiška, zastavljeno v korist LB Leasing Maribor d.o.o., za
terjatev v višini 66.683,30 EUR s pp plačljiva
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Nove Ljubljanske banke d.d. za podjetja na
dan plačila.
SV 1111/05
Ob-28797/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1111/05 z dne
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18. 10. 2005, je bila nepremičnina, poslovno-trgovinski lokal v izmeri 158 m2, ki se nahaja na naslovu Gregorčičeva ulica 25, 2000
Maribor, nepremičnina je na skupnem zemljišču, ki ga predstavljajo naslednje parcelne
številke: 1480/2, 1486/1, 1485, 1482, 1381,
1382, 1484, 1379, 1483, 1492, 1383, 1280/2,
1289, 1288/2, 1281, 1378/2, 1481, 1291/2
– vse katastrska občina Maribor – grad, last
dolžnika – zastavitelja Gaudeamus d.o.o., na
podlagi pogodbe o prenosu nepremičnine z
dne 27. 5. 2003, sklenjene med njim kot prevzemnikom ter med Študentsko organizacijo
Univerze v Mariboru kot odsvojiteljem, potrjene z notarskim zapisom notarke Dušice
Kalinger iz Maribora, opravilna številka SV
514/03 z dne 27. 5. 2003, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve prej
navedene upnice do dolžnika – zastavitelja
Gaudeamus d.o.o., v višini 104.000 EUR s
pripadki, plačljivo v eurih ali pa v tolarski protivrednosti deviznega zneska obveznosti, obračunanega po prodajnem tečaju s tečajne liste Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 14. 10.
2012, oziroma na dan odpoklica upnice.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 152/2005
Os-27970/05
To sodišče je s sklepom St 152/2005
dne 10. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Poslovno združenje
prehrane Slovenije – GIZ – v likvidaciji,
Slovenska 54, Ljubljana, matična številka
5005884, šifra dejavnosti 91.110, davčna
številka 44423225.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 1. 2006 ob 12.50 v sobi 365/III,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2005
St 77/2005
Os-27971/05
To sodišče je s sklepom St 77/2005 z
dne 10. 10. 2005, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Anal d.o.o. – v stečaju,
Domžale, Miklošičeva 1c.
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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 10. 10. 2005
St 147/2001
Os-27972/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 147/2001 z dne 12. 9. 2005, ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
IMP TEN d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana.
Sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2005
St 96/2005
Os-27973/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 96/2005 dne 7. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom TABB d.o.o.,
Šmartinska 106, Ljubljana, matična številka 5917816, davčna številka: 93796986.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 53/2005
Os-27974/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 53/2005 sklep z dne 12. 10.
2005:
I. To sodišče je dne 17. 6. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Pekarna Janič, Jahn Jernej s.p., Titova 2,
Radeče, z dne 16. 6. 2005 in je dne 12. 10.
2005 ob 10.30 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Pekarna Janič, Jahn Jernej
s.p., Titova 2, Radeče (matična številka:
1988115, ID št. za DDV: SI88893812).
Odslej se ﬁrma glasi: Pekarna Janič,
Jahn Jernej s.p., Titova 2, Radeče (matična številka: 1988115, ID št. za DDV:
SI88893812) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka ter vpis začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00530505).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. januarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2005
St 50/2005
Os-27975/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 50/2005 sklep z dne 11. 10.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Vizija soft, Računalniški inženiring in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 42, Celje – v
stečaju (matična številka: 5391105, ID št.
za DDV: SI29995175), 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: Vizija soft, Računalniški inženiring in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 42, Celje – v stečaju (matična številka: 5391105, ID št. za DDV: SI29995175),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 2005
St 42/92
Os-27976/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom
KPM kovinsko podjetje Mojstrana d.o.o.
– v stečaju, Ulica Alojza Rabiča 58, Mojstrana, bo narok za obravnavanje osnutka
za prvo glavno razdelitev stečajne mase
dne 25. 11. 2005 ob 8.30 v sobi št. 113/I
tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba 6/pritličje, med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2005
St 181/2003
Os-27977/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Radius d.o.o. Limbiš – v stečaju, šifra dejavnosti 11002, matična številka
5491398, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2005
St 40/2005
Os-27978/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Bori Hrastovec servis in trgovina
d.o.o. – v stečaju, Lenart v Slovenskih
goricah, Hrastovec 25, dne 29. 11. 2005
ob 9.30 v sobi št. 240.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2005
St 89/2004
Os-27979/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Medikament, družba za trgovino
in proizvodnjo d.o.o. Maribor, Preradovičeva ul. 20/a, Maribor, v stečaju, se v
skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške postopka.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 6. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005

St 19/2005
Os-27980/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2005 dne 7. 10. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom GO &
KA, trgovina in storitve d.o.o. Bistrica
ob Dravi. Šifra dejavnosti: 51.190, matična
številka: 1392352.
Odslej ﬁrma glasi GO & KA, trgovina in
storitve d.o.o. Bistrica ob Dravi – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 1. 2005 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005

St 16/2004
Os-27983/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Humar Teodor, s.p.,
Stresova 2/A, Kobarid – v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj predložil 13. 9.
2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 28. 11. 2005 ob
8.40 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 10. 2005

St 172/2005
Os-27981/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zidak gradbeništvo d.o.o., Požeg
10, 2327 Rače, v stečaju, se v skladu z
99/II členom ZPPSL zaključi, ker stečajni
dolžnik nima sredstev niti za kritje stroškov
stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005
St 77/2005
Os-27982/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 77/2005 z dne 6. 9. 2005 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Tomitech Proizvodnja in storitve d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a.
Odslej se dolžnikova ﬁrma glasi Tomitech
Proizvodnja in storitve d.o.o. – v stečaju,
Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva
19a, njegova matična številka je 5750768,
šifra njegove dejavnosti pa 45.330.
Za stečajno upraviteljico je določena
Aleksandra Kaučič Klanjšek, dipl. ekonomistka, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov tukajšnjega sodišča, 2000
Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo
terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Vplačati jo morajo za pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014
in za ﬁzične osebe na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529 (sklicna številka pri
obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 1.
2006 ob 9. uri v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

St 39/2004
Os-27984/05
To sodišče je dne 10. 10. 2005 izdalo sklep opr. št. St 39/2004, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Okrepčevalnica Soča, Reven Stanislav, s.p.,
Lapajnetova ulica 1, 5280 Idrija.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000
točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic na
št. 11-42218-7110006-00003904. Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2006 ob 8.45 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 10. 2005
St 16/2005
Os-27985/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
se stečajni postopek nad dolžnikom Prevozništvo, trgovina na debelo v tranzitu
– uvoz–izvoz, Mladenovič Sašo s.p., Tišina 4/a, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
od dneva objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 10. 2005
St 30/2004
Os-27986/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Agrotim
storitve in trgovina d.o.o., Ljutomer, Kolodvorska 7/b, zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki stečajnega dolžnika pritožijo v roku 15 dni po objavi
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 10. 2005
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St 7/2005
Os-27987/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
se stečajni postopek nad dolžnikom MTM
Transport, Martina Makoter s.p. – v stečaju, Razlagova 30, Ljutomer, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 10. 2005
St 15/2002
Os-27988/05
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Zimski vrtovi, Podjetje za izdelavo in trženje, d.o.o., Lendavka 29, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo po
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 10. 2005
St 7/2002
Os-27989/05
Stečajni senat obvešča upnike, da lahko
prevzamejo terjatev stečajnega dolžnika Leasing Lampret d.o.o., Francetova cesta
23, Slovenj Gradec, do Jožeta Lampreta
in Mirjane Lampret v višini 88,890.377,17
SIT s pripadki od 31. 7. 2001 dalje do plačila na podlagi pravnomočne sodbe opr. št.
P 235/2003.
Soglasje za prevzem terjatve naj upniki
sporočijo tečajnemu senatu s pisno vlogo
v 15 dneh od objave tega oklica. V vlogi
naj zapišejo do katere višine prevzemajo
terjatev. Ob prenosu terjatve na upnike bo
stečajni senat odločal ob zaključku stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 10. 2005
St 16/2003
Os-27990/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnico Okrepčevalnica Na Gradu, Alenka Cergonja s.p.
– v stečaju, Na Gradu 9, Prestranek, za
dne 30. 11. 2005 ob 8.30, v sobi št. 130/l
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi
št. 208/II (desno) v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2005
St 26/2005
Os-28003/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2005 z dne 7. 10. 2005, na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Conmat,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Kranj, Planina 3, Kranj, matična številka 5596157, šifra dejavnosti 25.240
in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2005
St 38/2005
Os-28004/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2005 z dne 7. 10. 2005, na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
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stečajni postopek nad dolžnikom Tri Star,
d.o.o., trgovina in posredništvo, Kranj,
Luznarjeva 30, Kranj, matična številka
59992575, šifra dejavnosti 51.430 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2005
St 33/2005
Os-28005/05
1. To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 33/2005 z dne 12. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jurina, gume za industrijo d.o.o., Kranj,
Gubčeva ulica 3, matična številka družbe:
1303465, šifra dejavnosti družbe: 51.900.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Veljko Jan.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Mihelj Igor, C. Radomeljske čete 46,
Radomlje,
– TrgoA PSC d.o.o., Istrska c. 12, Koper,
– RS Ministrstvo za ﬁnance,
– Jurina Šturm Bojan, Ul. Juleta Gabrovška 21, Kranj,
– Branka Jurina, Ul. Juleta Gabrovška
21, Kranj – kot predstavnica delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 12. 10 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2005
St 39/2005
Os-28006/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 39/2005 z dne 12. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sitrade Zastopanje in trgovina d.o.o., Na
skali 5, Kranj, matična številka: 5721008,
davčna številka: 46881484, šifra dejavnosti:
51.900.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve in vlogi priložijo dokazilo o plačilu
predpisane takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Člani upniškega odbora so:
– Raiffeisen - Leasing Alpha d.o.o., Igriška ulica 5, Ljubljana,
– RS, MF, DURS, Davčni urad Kranj,
Slovenski trg 2, Kranj,
– Triglav konfekcija d.d., Savska cesta
34, Kranj,
– Emona Obala Koper d.d., Pristaniška
ulica 2, Koper,
– Zlatko Krajnc, Mestni trg 11a, Ljubljana.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 12. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2005
St 55/2005
Os-28007/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Gimas družba za trgovino in storitve d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a, za dne
25. 11. 2005 ob 9.30, v sobi 253 naslovnega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
ﬁnančne reorganizacije dolžnika v pisarni
oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16.30, ter v petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2005
St 32/2005
Os-28008/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 32/2003 naj seji senata dne 11. 10.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Remex Podjetje za proizvodnjo in trgovino
d.o.o. – v stečaju, naselje Borisa Kidriča
št. 9, Metlika, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Remex Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. – v stečaju, Naselje Borisa Kidriča
št. 9, Metlika, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2005
St 3/2005
Os-28009/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2005
z dne 16. 8. 2005, stečajni postopek nad
dolžnikom Ivan Blaznik s.p., Šentilj, pod
Turjakom 63, Mislinja, na podlagi prvega
odstavka 99. člena ZPPSL, začelo in ga
takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz poslovnega registra samostojnih podjetnikov pri Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 10. 2005
St 25/2005
Os-28301/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2005 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Kmetijska zadruga Brkini z.o.o., Gregorčičeva c. 24, Ilirska Bistrica, matična številka 5731895 začne in
takoj zaključi ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 2005
St 5/2002
Os-28302/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika BAČA, Tovarna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo – v
stečaju, dne 7. 12. 2005 ob 8.30 v razpravni dvorani št. 108/I Okrožnega sodišča v
Novi Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 10. 2005

St 106/2005
Os-28303/05
To sodišče je s sklepom St 106/2005
dne 11. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Natura shop Kesič
Breda s.p. Domžale, Kosovelova ulica
5 – v stečaju.
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 12. 10. 2005
St 213/2005
Os-28304/05
To sodišče je s sklepom St 213/2005
dne 12. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zupan Pavel – Zvočne izolacije in ventilacije, d.o.o., Knezdol 4, Trbovlje, matična številka: 5562635, davčna
številka: 75088711.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Krašek iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 1. 2006 ob 10.45, v sobi 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2005
St 4/2005
Os-28305/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2005
z dne 11. 10. 2005, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kalan, trgovina, storitve in
gostinstvo, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja
16, Kranj, matična številka: 1562428, davčna številka: 9022566 in ga z istim sklepom
zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2005
St 17/2005
Os-28306/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2005 z dne 12. 10. 2005, začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Panič Vladimir samostojni podjetnik, Strunjan 117, Portorož, matična
številka 5860178 in ga z istim sklepom takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz vpisnika podjetnikov posameznikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 4/2005
Os-28472/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 4/2005 sklep z
dne 17. 10. 2005.
Poravnalni senat na podlagi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Steklarna Rogaška d.d., Ulica talcev 1,
Rogaška Slatina in njegovimi upniki, ki bo
dne 16. 11. 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu, upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri
glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2005
St 12/2005
Os-28484/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Posrednik trgovina
na debelo in drobno d.o.o., Osluševci 6,
matična številka 5764904, šifra dejavnosti
51.470, davčna številka 11492627, s sklepom opr. št. St 12/2005 z dne 20. 9. 2005,
ki je postal pravnomočen dne 5. 10. 2005,
potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom
in njegovimi upniki. Sklep določa:
– razred A – terjatve iz naslova obveznosti do domačih dobaviteljev in državnih
organov;
ki se poplačajo v višini 20% njihove
vrednosti z obrestmi v višini 2% letno, v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
– razred B – terjatve Nove Ljubljanske
banke d.d., na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka;
– razred C – terjatve delavcev iz naslova
neizplačanih plač, ki se poplačajo v višini
100% njihove vrednosti in to takoj po potrjeni prisilni poravnavi.
Sestavni del sklepa je – seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred A, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju na
dan začetka postopka prisilne poravnave
– 19. 4. 2005 (priloga 1) in seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred B in
C (priloga 2 in 3).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 10. 2005
St 44/2005
Os-28485/05
Na podlagi 28. člena ZPPSL to sodišče
objavlja naslednji oklic:
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom LIV Hidravlika, izdelava hidravličnih žerjavov, komponent in nadgradenj, d.o.o., Postojna, Industrijska
cesta 2, Postojna, matična št. 1317261,
šifra dejavnosti 29.220.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
V upniški odbor se imenujejo:
– upnik Croning Livarna d.o.o., Koroška
c. 14, Ravne na Koroškem,

– upnik Megainvest d.d., Dunajska 9,
Ljubljana,
– upnik SIC s.r.l. import-export, Gorica,
Via Faveti 18, Republika Italija,
– upnik Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana (Poslovni center za velika podjetja Primorska, Pristaniška 45, Koper),
– predstavnik sveta delavcev Dušan
Peternel.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo ﬁrme in sedeža upnika
– prijavitelja, z natančno navedbo ﬁrme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 7. 10. 2005.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dne 7. 10. 2005 in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 7. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2005
St 72/2005
Os-28486/05
To sodišče je s sklepom z dne 12. 9.
2005, pod opr. št. St 72/2005, potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Trendes, proizvodnja optičnih medijev
d.o.o., Motnica 7a, Trzin, in njegovimi upniki, sprejeto na naroku za prisilno poravnavo dne 12. 9. 2005.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– terjatve razreda 1 v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obračunanimi
obrestmi v višini euribor do dneva plačila,
– terjatve razreda 2 v celoti ugotovljene
glavnice najkasneje v roku enega leta po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave z obračunanimi obrestmi v višini
euribor do dneva plačila,
– terjatve razreda 3 v rokih in po pogojih,
določenih v pogodbah.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 19. 4. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
tabeli prijavljenih terjatev, ki je priloga 1 navedenega sklepa in jih je dolžnik dolžan izplačati v višini in v roku oziroma po pogojih
iz 2. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena
dne 12. 9. 2005. Sklep o potrditvi prisilne
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poravnave je postal pravnomočne dne
29. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2005
St 14/2005
Os-28487/05
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave, opr. št. St 14/2005, začetim nad
dolžnikom Pololes – proizvodnja pohištva
Mirko Pomberg s.p., Janževski vrh 92,
Podvleka, upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 16. 11. 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 ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člena 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 14. 10. 2005

Izvršbe
In 2001/01231
Os-10289/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 11. 2001, opr. št. In 2001/01231,
je bil dne 27. 3. 2000 opravljen v korist upnice Banke Celje d.d., Glavna podružnica
Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, rubež lokala št. 4, v izmeri 52,14 m2, v objektu S–1,
ZIG–VRAT, v soseski ŠS–7/1, Smrtnikova
4, v naravi Lucifer bar, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2005
In 2004/00063
Os-27014/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 30. 3. 2004, opr. št.
In 2004/00063, je bila v korist upnika Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., ki
ga zastopa odv. Stanislava Gerželj iz Žalca,
proti dolžniku Janku Zakovšku, Tomšičeva 1,
Žalec, opravljena zaznamba rubeža dolžniku
do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, stoji na parc. št. 195, k.o.
Gotovlje in v naravi predstavlja stanovanje št.
9 v skupni izmeri 55,20 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta Tomšičeva 1, Žalec.
Zapisnik o rubežu ime pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 5. 9. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1234/2005
Os-24232/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 3. 6.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne po-

Stran

7808 /

Št.

93 / 21. 10. 2005

godbe z dne 30. 7. 1992, o prodaji stanovanja 15, v stanovanjski hiši Celje, Savinova
ul. 7, v Celju, v površini 34,50 m2, vpisano
pri podvložku 2434/42, št. identiﬁkatorja
41.E, k.o. Celje, sklenjene med prodajalcem Ingrad Celje in SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o. Ljubljana, kot
kupcem.
Po izjavi predlagateljev je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Ratej Melite, Jelovec 22, 8294 Boštanj,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 8. 2005
Dn 3549/2005
Os-24546/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Edvarda Marsetiča, Cesta 2. oktobra 1, Koper,
ki ga zastopa odv. Tatjana Stojkovič Pavlovec iz Kopra, zaradi izbrisa starih hipotek in
prepovedi odsvojitve in obremenitve, dne
13. 7. 2005 odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
17. 11. 1982, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 210.000 DIN s 4% obrestmi
in p.p., pri vl. št. 1235, parc. št. 1285/2,
1285/5 in sovložku parc. št. 3144, parc.
št. 1284/3, vse k.o. Bertoki, solastniškem
deležu Marsetič Edvarda, Cesta 2. oktobra
1, Koper.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2005
Dn 3878/2005
Os-24547/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Rozalije Rodela, Loka 43, Črni Kal, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige,
dne 26. 7. 2005 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za:
– parcelo št. 946/4, travnik, 978 m2, k.o.
Loka,
– parcelo št. 948/6, travnik, 356 m2, k.o.
Loka,
– parcelo št. 1221/2, travnik, 169 m2,
k.o. Loka in
– parcelo št. 118/5.S, porušen objekt,
24 m2 k.o. Loka,
pri kateri je Rodela Rozalija verjetno izkazala solastninsko pravico do deleža 2/3,
Rodela Josip pa do deleža 1/3.
Imetnike pravice na nepremičninah parc.
št. 946/4, 948/6, 1221/2 in 118/5.S, k.o.
Loka, se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravi-
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cah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 2005
Dn 3879/2005
Os-24555/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije
Rodela, Loka 43, Črni Kal, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 26. 7.
2005 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za:
– parcelo št. 1221/1, travnik v izmeri
370 m2, k.o. Loka,
– parcelo št. 1485/5, vinograd, v izmeri
40 m2, k.o. Loka,
pri katerih so z mero verjetnosti izkazali
lastninsko pravico Rodela Rozalija, Loka
43, roj. 15. 4. 1920, do deleža 1/2, Ojo
Ivan, Loka 8, roj. 16. 11. 1931, do deleža
1/4 in Ojo Marija, Loka 8, roj. 13. 8. 1933,
do deleža 1/4.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 1221/1 in 1485/5, k.o. Loka, se poziva,
da v dveh mesecih od objave 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2005
Dn 3861/2004
Os-26974/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Vinka
Erjavca in Terezije Erjavec, Gregorčičeva
ul. 17, Beltinci, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 45, v stanovanjski
stavbi na Gregorčičevi ul. 25 v Mariboru,
vpisanem v podvložek št. 1585/18, k.o.
Maribor-Grad, dne 14. 9. 2005, pod opr.
št. Dn 3861/2004-558, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne podobe št. 43/83 z dne
5. 7. 1983, o nakupu stanovanja št. 45, v
stanovanjski stavbi na Gregorčičevi ul. 25 v
Mariboru, stoječi na parc. št. 1480/1, 1485/1,
1482, 1381, 1382, 1384, 1484, 1379, 1389,
1429/2, 1383, 1380, 1287/2, 1289, 1288/2,
1281, 1378/2, 1481 in 21291/2, vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 1585/18,
identiﬁkator 25.E, v katastrski občini Maribor-Grad, sklenjene med prodajalcem
SGP Konstruktor Maribor-Grad, sklenjene
med prodajalcem SGP Konstruktor Maribor
n.sol.o., Maribor, Sernčeva ul. 8 in kupcem
Mirkom Jamnikom prof. dr., Solunska 34,
Beograd in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice za to stanovanje na
ime kupca in
– sklepa o dedovanju IV. občinskega sodišča v Beogradu št. IV-0-5716/87 z dne
2. 10. 1987, po katerem je kot dedinja po
pokojnem Mirku Jamniku, umrlem dne
14. 8. 1987, bila razglašena Smilja Jamnik,
Solunska 34, Beograd.
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 po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2005
Dn 11647/2001
Os-26977/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev SGP Stavbar,
Podjetje za visoke gradnje d.o.o. v stečaju,
Industrijska 13, Maribor in Emilije Vohl, Cesta OF 40, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17/b,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 17, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. 2023/17 v katastrski občini Pobrežje, dne 15. 9. 2005, pod opr. št.
Dn 11647/2001-588, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 12. 10. 1993,
sklenjene med Rijavec Stankom, Ruška c.
11, Maribor in Zidar Valerijo, Šercerjeva ul.
13, Velenje, s katero je Rijavec Stanko dobil stanovanje št. 17, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta OF 40,
stoječi na parc. št. 1255/4, v katastrski občini Pobrežje in vpisanem v zemljiškoknjižni
podlovžek št. 2023/17, v zameno za svoje
stanovanje in s katero je Zidar Valerija dovolila vknjižbo lastninske pravice na njegovo ime za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 32/2005
Os-27010/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Klančič Zdenke, Miren 136A, Miren, zoper nasprotnega
udeleženca Franciskusa (Franca) Jeretiča,
zaradi razglasitve Franciskusa (Franca) Jeretiča za mrtvega, izven naroka, dne 22. 9.
2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
se nasprotnemu udeležencu Franciskusu
(Francu) Jeretiču postavi začasnega zastopnika odv. Stojana Zorna, Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, kateri bo nasprotnega udeleženca zastopal v nepravdni zadevi N 32/2005 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2005

Oklici dedičem
D 197/2003
Os-21350/05
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 27. 8. 2003 umrlem Aliji Bekriću, sinu Meha, rojenem dne 6. 5. 1929,
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državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočem v Vipavskem Križu št. 34, Ajdovščina.
Zapustnik je vpisan kot lastnik nepremičnin, vl. št. 264, k.o. Vipavski Križ in imetnik
hranilne knjižice pri Poštni banki Slovenije
d.d. Njegovi dediči sodišču niso znani.
Glede na to sodišče poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Kolikor se v tem roku ne bo
javil noben dedič, bo sodišče odločilo glede
na podatke, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 6. 2005
D 13/2005
Os-5296/05
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Watzak Sidoniji,
upokojenki, rojeni 3. 1. 1921, državljanki
Republike Slovenije, vdovi, umrli 26. 11.
2004, nazadnje stanujoči Karantanska 5,
Domžale.
Ker sodišče ne ve ali je kaj dedičev, pozivamo vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, naj se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo sodišču.
Če se po preteku enoletnega roka od
objave oklica ne zglasi noben dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije iz izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 2. 2005
III D 20/03
Os-15038/05
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pokojnem Plot
Marku, roj. 22. 3. 1962, umrlem 23. 10.
2002, nazadnje stanujočem Ig št. 178, državljanu Republike Slovenije.
Pokojni je umrl brez oporoke, vsled česar nastopi zakonito dedovanje. Zapustnikova otroka sta se dedovanju odpovedala.
Ker sodišču ni znano, ali je po pokojnem
kaj drugih dedičev, poziva vse morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2005

Oklici pogrešanih
N 27/2005
Os-27001/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek za razglasitev za mrtvega
pogrešanega Alojza Krivograda, roj. 18. 6.
1964, nazadnje stan. Dobja vas 147, Ravne
na Koroškem.
Imenovani je pogrešan od avgusta 1993,
ko so ga pred tem ujetega s strani Srbov
na poti v Goražde zaprli v Foči in ga konec
avgusta 1993 odposlali proti jugu Bosne in
Hercegovine.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pogrešanega pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa naj se javijo Okrajnemu
sodišču v Slovenj Gradcu, skrbniku, Centru za socialno delo Ravne na Koroškem,
predlagatelju, v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega

roka pogrešanega razglasilo za mrtvega z
dnem 21. 12. 1996.
Predlagatelj je Alojz Krivograd, roj.
29. 4. 1934, Dobja vas 147, Ravne na Koroškem.
Skrbnik je Ernest Franc Krivec, roj.
23. 5. 1935, Dobja vas 144, Ravne na Koroškem.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 9. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 07327/2005
Rg-19391/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Brezovar
& Catrinescu, prevajanje in zastopništvo
d.n.o., Šmarje-Sap, Mali vrh 25, ki jo zastopa notarka Nada Kumar, objavlja sklep:
Brezovar & Catrinescu, prevajanje in
zastopništvo d.n.o., Šmarje-Sap, Mali vrh
25, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Brezovar Mojca, Šmarje
Sap, Mali vrh 25 in Catrinescu Georgeta,
Bukarešta, Mihai Bravu 126, ki 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 4. 7. 2005
Srg 08148/2005
Rg-21371/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mccain
Foods prehrambeni izdelki d.o.o., Selanov
trg 5, Ljubljana - Šentvid, objavlja sklep:
družba Mccain Foods, prehrambeni
izdelki d.o.o., Selanov trg 5, Ljubljana Šentvid, reg. št. vl. 1/28697/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 22. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Hohenstaufen Neunundvierzigste Vermogenverwaltungs GmbH,
Hochenstaufenring 49, Koln, Nemčija, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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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 18. 7. 2005
Srg 08699/2005
Rg-26145/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Profano, družba za interaktivno komuniciranje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica stare pravde 7, objavlja sklep:
Profano, družba za interaktivno komuniciranje, d.o.o., Ljubljana, Ulica stare
pravde 7, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Futura DDB, oglaševalska
agencija d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 6,
Futura Fmly, naložbena dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 6, Miheljak Blaž,
Pod graščino 28, Slovenj Gradec, Veler Boris, Splitska ul. 6, Ljubljana, Mravlja Petra, Vincarje 43, Škofja Loka, Tomasz Pirc,
Velenje, Goriška cesta 63 in Vižintin Jure,
Ljubljana, Polje cesta X 15, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 21. 9. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Ljubljana, Policijska postaja Ljubljana
Moste, zaradi pogrešitve, objavlja preklic
veljavnosti pečata. Pogrešani pečat je iz
kovine, okrogle oblike s premerom 35 mm
in je namenjen samo za odtisnjevanje v
mehki masi, obrobljen je z dvema koncentričnima krogoma, v sredini pečata je grb
Republike Slovenije, v zgornjem delu zunanjega kroga pečata je bilo besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v spodnjem delu
zunanjega kroga je bilo besedilo državnega organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE«, v zgornjem delu prvega
notranjega kroga je bilo besedilo »POLICIJA«, v zgornjem delu drugega notranjega kroga je bilo besedilo »POLICIJSKA
POSTAJA LJUBLJANA MOSTE«, v spodnjem delu notranjega kroga je bilo besedilo
»POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA«, pod
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grbom Republike Slovenije je zaporedna
številka pečata »-«.
S to objavo pečat razglašamo za
neveljavnega. – Ob-27991/05

Priglasitveni list
Kelenc
d.o.o.,
Majorja
Lavriča
12, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
056733/5042/04-37/2003, izdano dne 20. 5.
2003. gnc-203769

Potne listine
Ahčan Nevenka, Melikova 106, Ljubljana,
potni list, št. P00056254. gny-203772
Avdić
Maja,
Ižanska
cesta
438/F, Ljubljana, potni list, št. P00911841.
gnx-203848
Bohinec Matija, Mele 45, Radenci, potni
list, št. P00506803. gnj-203912
Bošković Šteﬁca, Vojkovo nabrežje
27, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00363087. gny-203897
Dundžić Dragan, Borova vas 10, Maribor,
potni list, št. P00934742. gnp-203906
Efremov Vlatko, Pod Lipa 71A, Vrhnika,
potni list, št. P00344319. gnv-204025
Grubelnik Drago, Zg. Lehen na Pohorju
25, Ribnica na Pohorju, potni list, št.
P01100442. gnq-203905
Kandrič Emil, Ulica bratov Babnik
13, Ljubljana, potni list, št. P00071064.
gnm-204009
Kumerdej Mojca, Dunajska cesta
103, Ljubljana, potni list, št. P00738637.
gnn-204033
Lah Luka, Na Bregu 24, Kamnik, potni
list, št. P01137016. gnq-203780
Lah Srečko, Na Bregu 24, Kamnik, potni
list, št. P00930027. gnr-203779
Leben Dejan, Polje, cesta XXII/21,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00108903.
gni-203863
Nose Milena, Ulica 9. junija 11, Ljubljana,
potni list, št. P00735880. gnh-203864
Novak Šarotar Brigita, Grablovičeva
38, Ljubljana, potni list, št. P00952762.
gnc-203719
Novak
Šarotar
Maksimilijan,
Grablovičeva 38, Ljubljana, potni list, št.
P01095350. gnb-203720
Prošić Muho, Čanžekova 407a, Ljubljana,
potni list, št. P01142917. gnm-203909
Samsa Miha, Melikova 14, Ljubljana,
potni list, št. P00899116. gns-203778
Šarotar Dušan, Grablovičeva 38,
Ljubljana, potni list, št. P00346230.
gnw-203749
Tadić Petar, Viševek 34, Stari trg pri Ložu,
potni list, št. P00271614. gny-204022
Teržan Rok, Rudarska cesta 2A, Trbovlje,
potni list, št. P00378767. gnb-203920
Verdev Jože, Konovska cesta 23,
Velenje, potni list, št. P00668558.
gnu-203901
Verdev Luka, Konovska cesta 23, Velenje,
potni list, št. P00668580. gnv-203900
Vochl Saša, Švabičeva ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. P00850398. gnq-203855
Vraber Vanja, Spodnja Kapla 52,
Ožbalt, maloobmejno prepustnico, št. AG
000010817, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnj-203862
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Zymeri Dardan, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. B 000391
– potni list za begunca, izdal MNZ.
gnd-204018
Žvanut Mioč Tina, Podpeška cesta
192B, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00892483. gne-204042

Osebne izkaznice
Ambrož Peter, Bratovševa ploščad 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000844511.
gnm-203709
Aškerc Angela, Trubarjeva ulica 45,
Laško, osebno izkaznico, št. 000508672.
gnw-203774
Babič Elvira, Sončna pot 48, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000143612.
gng-203815
Bajec Marjeta, Smrekarjeva 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00478371.
gnv-203925
Balaž Alen, Zenkovci 84, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
001387473.
gno-203807
Ban Antonija, Dolenjska cesta 168,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000096437.
gnl-203710
Bertlef Biserka, Prvomajska 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001266133.
gni-203938
Beškovnik Goran, Čopova ulica 1,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001632472.
gno-203782
Bogdanović Sara Dragana, Maroltova
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000477867. gnk-203711
Bošković Šteﬁca, Vojkovo nabrežje 27,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000761685. gnx-203823
Bovcon Maja, Ulica bratov Komel 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001645072.
gnn-203958
Bovcon Živa, Ulica bratov Komel 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001758079.
gno-203957
Breznik Janez, Gorkega ulica 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000042554.
gnt-203827
Brezovar Pavla, Hudourniška pot 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000447290.
gnj-203712
Buh Štefka, Črni vrh 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000596170.
gno-203757
Caharija Milena, Repičeva ulica 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001612361. gny-203822
Cener Mineja, Serdica 114/b, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
001438578.
gnq-203805
Colnarič Karmen, Varpolje 55, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000859217.
gnl-203760
Custrin
Anthea,
Kidričeva
ulica
25/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001280062. gnp-203931
Cvetek Helena, Srednja vas v Bohinju
9A, Srednja vas v Bohinju, osebno
izkaznico, št. 000347257. gnu-203851
Čančer Vinko, Veliki Obrež 67,
Dobova, osebno izkaznico, št. 001282970.
gnw-203799
Čepin Anton, Čečovje 26, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000948845. gnb-203820

Čibej Lara, Stritarjeva 31, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1400125.
gnb-204020
Čuček Željka, Neubergerjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844404.
gnh-203714
Čuješ Miran, Javornik 33, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001651301. gnd-203818
Ćoralić Kamili Anita, Polje, cesta XII/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844244.
gni-203713
Dolinšek Minka, Kočevska cesta 26,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000760766.
gng-203715
Durmić Sedija, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000529444.
gnf-203716
Eržen Ema, Zgornje Bitnje 93, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001283453.
gnv-203850
Fortič Bojan, Golnik 60, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000542029. gny-203847
Fortič Majda, Golnik 60, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000542007. gnw-203849
Fortič Starič Andra, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000358326.
gne-203717
Frangež Frančiška, Razvanjska cesta 50,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001068232.
gnl-203835
Furjan
Vladimir,
Gruškovec
66,
Cirkulane, osebno izkaznico, št. 000865955.
gnq-203755
Gajgar Edvard, Češnjica 6, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001212450.
gnk-203786
Gajić Marko, Panonska ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001288039.
gnc-203844
Gašparič Jožef, Trnovska vas 53,
Trnovska vas, osebno izkaznico, št.
001138074. gnr-203729
Gostečnik Janez, Šmihelska cesta 64,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001147035.
gnj-203762
Gošnik Alojzija, Kletna ulica 3, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000132281.
gns-203828
Grubelnik Tadeja, Sv. Vid 50/b, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001343407.
gnc-203794
Hamler Milan, Nova vas pri Ptuju 115,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000179153.
gnt-203752
Hrovat Jože, Ježa 37, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000670078. gnz-203721
Ilešič Ivan, Zagorci 8, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 001099886. gni-203763
Ivančič Teo, Filipičeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001384295.
gnk-203861
Januš Janko, Lackova cesta 41a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001521351.
gnv-203825
Jarc Viktor, Rošpoh 135/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001542119.
gnl-203810
Jejčič Veronika, Cankarjeva cesta 20,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001502025.
gnd-203768
Jelen Romanca, Tabor 31, Tabor, osebno
izkaznico, št. 001714448. gnt-203777
Jovovič Zoran, Puhova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000517218.
gnc-203894
Jugovič Nikola, Polica 98, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001758895.
gng-203840
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Kemperle Roman, Podgorje 70A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001412664.
gni-203913
King Irena, Pot na Močila 28, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
001501506.
gne-203767
Klemenčič Ana, Ulica Gorenjskega
odreda 4, Kranj, osebno izkaznico, št.
000075742. gnd-203843
Klemenčič Anton, Ulica Gorenjskega
odreda 4, Kranj, osebno izkaznico, št.
000499109. gnb-203845
Kmetec Dušan, Stantetova ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001493775.
gnz-203821
Kolar Jure, Spominska ulica 20,
Celje, osebno izkaznico, št. 000699038.
gnj-203812
Komperšak Kobal Vera, Matke 12/a,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000948667.
gnn-203783
Kopač Anita, Ulica 1. avgusta 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001890811.
gnz-203846
Korenč Žiga, Rovte 9, Rovte, osebno
izkaznico, št. 001590154. gnp-203756
Kornhauser Branko, Topolovci 18,
Cankova, osebno izkaznico, št. 001102975.
gns-203803
Kosi Marcel, Ul. Gubčeve brigade 88,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001032492.
gny-203722
Kovač Anton, Puhova ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001102710.
gnn-203708
Krančan Amalija, Placar 17, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
000370141.
gnu-203751
Krstić Marija, Maistrova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001567854.
gni-203813
Kržičnik Bogomir, Gorjupova cesta 7,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001533690. gnx-203773
Lasbaher Tomaž, Delavska ulica 5/a,
Rače, osebno izkaznico, št. 000268706.
gnr-203858
Lavrin Justina, Šlandrova ulica 12,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000305188. gnn-203758
Laznik Samanta, Grajska vas 37,
Gomilsko, osebno izkaznico, št. 001810106.
gnm-203784
Lenarčič Zala, Zalog 16, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001694235.
gnm-203834
Leskovšek Lidija, Cesta na Brdo 128,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000833344.
gnx-203723
Leskovšek Teja, Cesta na Brdo 128,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001140528.
gnw-203724
Levičnik Alojzij, Selo pri Pancah 3,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000521752. gnv-203725
Lorber Peter, Zgornja Sveča 157a,
Stoperce, osebno izkaznico, št. 000685371.
gns-203753
Mahne Alen, Lipica 15/a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001001888. gnv-203775
Majer Nino, Paka pri Predgardu 1,
Stari trg ob Kolpi, osebno izkaznico, št.
001106134. gne-203792
Matjašič Marijanca, Bukovci 150/a,
Markovci, osebno izkaznico, št. 000827041.
gnr-203754
Miklavc Stanislav, Pesnica pri Mariboru
26/a, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 001691490. gnn-203808

Mikložič Robert, Zgornja Kungota
14/p, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 001426547. gnm-203809
Mlinarič Stanislav, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731566.
gnt-203727
Možič Darja, Ulica Alojzije Marinšek 20,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001275885.
gnf-203841
Mrvar Anton, Podmolnik, V Karlovce 37,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000680862. gns-203728
Muršak Jožef, Ulica heroja lacka 81,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000724631. gnn-203833
Nagy Tibor, Dobrovnik 220, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 000728942.
gnu-203776
Nemec Jani, Smetanova ulica 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001789859.
gne-203842
Neubauer Rudi, Radovci 21, Grad,
osebno
izkaznico,
št.
000170335.
gnp-203806
Novak Šarotar Brigita, Grablovičeva 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279544.
gnd-203718
Novina Matjaž, Vinji Vrh pri Semiču 1A,
Semič, osebno izkaznico, št. 000953370.
gnc-204019
Oblak Marta, Povšetova ulica 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001292923.
gnp-203731
Pagon Tjaša, Ulica Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001801328. gnp-203856
Pepshi Ali, Raduše 25, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
000946147. gnc-203919
Perc Anka, Novi dom 37, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 000995492. gnm-203759
Pihlar Sebastjan, Sodna ulica 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001277423.
gnz-203896
Plestenjak Jure, Trbeže 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001916779.
gno-203732
Plut Edvin, Povir 7B, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000870713. gng-203915
Ponikvar Sašo, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001535004.
gnp-203956
Pšaker Marjetka, Ulica Koroškega
bataljona 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000503695. gnn-203733
Rahne Maja, Ribnik 5, Kisovec, osebno
izkaznico, št. 000957439. gnm-203859
Rakovec Ana, Celovška cesta 99/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001401427.
gnm-203734
Razpotnik Franc, Goričica pri Ihanu 12A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001486447.
gne-204017
Selinšek Veronika, Sele pri Polskavi
10, Pragersko, osebno izkaznico, št.
000068407. gnf-203766
Sešel Anton, Spodnji Dolič 21, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
001663034.
gnq-203830
Sintič Boža Marija, Golnik 80, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
001603475.
gnt-203852
Skubic Amalija, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000607279.
gnl-203735
Smrekar Metod, Bolgarska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001135177.
gnk-203736
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Sodja Barbara, Komenskega ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001880647.
gnj-203737
Srpak Dragutin, Maistrova ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001882803.
gnc-203819
Stekić Marko, Turjaško naselje 20,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001813685.
gne-203942
Stošić Jasna, Ulica 28. maja 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001250456.
gni-203738
Šaljanin Đoko, Struževo 22/a, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001040058.
gns-203853
Šček Matjaž, Vid,ašče 25, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001711617.
gnf-203916
Šimbera Ljerka, Gorenjska cesta
31A, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000085196. gnr-203854
Šinigoj Jožef, Puharjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753515.
gnh-203739
Šinkić Janja, Ulica Veljka Vlahovića,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001638943.
gno-203832
Šinkić Klavdija, Ulica Veljka Vlahovića,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000290017.
gnp-203831
Šinko Aleksander, Tržaška cesta 285,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001906393.
gng-203740
Škrjanec Agata, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822539.
gnf-203741
Šorn Magda, Zminec 72, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000687222.
gnl-203785
Šterbenc Peter, Koroška cesta 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001287016.
gnk-203686
Švajger Marija, Ulica Gubčeve brigade
100, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000851357. gny-203872
Ternovšek Matija, Ljubečna, Žagarjeva
ulica 4, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
001826702. gnk-203811
Trampuš Mojca, Cankarjeva cesta 2/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001225509.
gnh-203789
Tratar Milan, Trščina 8, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000952359. gnx-203923
Traunšek Ana, Cesta v Pečale 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000719200.
gnd-203743
Tripar Vilko, Cesta na Markovec 4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000524875. gny-203826
Trunkl Nadja, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001127670. gnw-203824
Unterlehner Anica, Goriška ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001447179.
gnr-203829
Urbančič Ivanka, Trebinjska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498128.
gnc-203744
Valenčič Matjaž, Podmark 24, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001855578.
gno-203932
Vnučec Ruža, Dol Suha 24, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 001485817.
gnk-203761
Vrhar Mateja, Meljska cesta 74,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001566323.
gnj-203837
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Vugrinec Ines, Stantetova ulica 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000929998.
gny-203922
Zorko Daniel, Cesta prvih borcev 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001841740.
gnv-203800
Zupanič Rajko, Ul. Šercerjeve brigade
14, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001686705.
gng-203765
Žnidaršič Uroš, Ulica Tončke Čečeve
5, Celje, osebno izkaznico, št. 001503405.
gnh-203814
Žnider Tea, Slape 22, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001117645. gno-203707

Vozniška dovoljenja
Ambrož Marko, Cesta v Šmartno 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S1917590, reg. št. 262840, izdala UE
Ljubljana. gnt-203977
Bajcar Simona, Marno 28, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1517420, izdala UE Hrastnik.
gnl-203935
Bales Murray James, Ptujska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1490241, reg. št. 241286, izdala UE
Ljubljana. gny-203947
Bernardič Vida, Jakčeva 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
778750, reg. št. 11025, izdala UE Novo
mesto. gng-203890
Bobnar Tilka, Sp. Brnik 27a, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 639037, reg. št. 31737, izdala
UE Kranj. gnf-203891
Bovcon Maja, Ulica bratov Komel 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. aA
do 50km/h BGH, št. S 1796382, reg. št.
200225, izdala UE Ljubljana. gnu-203955
Božič Anica, Študentovska ulica 1,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S002067373, izdala UE
Idrija. gnx-203802
Celcer Franc, Liptovska 24, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 74051, reg. št. 10260, izdala UE
Slovenske Konjice. gnn-203933
Cigrovski Jasmina, Ljubljanska cesta 27,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2019619, reg. št. 52669, izdala
UE Celje. gnk-203961
Dovč Andraž, Omahnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1284881, reg. št. 226775, izdala UE
Ljubljana. gng-203965
Durmić Sedija, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1716995, reg. št. 207008, izdala UE
Ljubljana. gnh-203964
Frank Dejan, Prešernova ulica 5/b, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. SI 55416, reg. št. 9277, izdala UE Izola.
gnw-203924
Godeša Gabrijela, Škocjanska pot 6A,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S691783, reg. št. 7220, izdala UE Cerknica.
gnw-204024
Gra Franc, Gančani 14, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. S1897099. gnx-203698
Gračnar Vesna, Pohorska ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45191. gnz-203696
Gregorič Aleksander Albert, Vzajemna
ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
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kat. ABGH, št. S1945261, reg. št. 137824,
izdala UE Ljubljana. gnx-203948
Hafner Andraž, Grajzerjeva ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2145698, reg. št. 218300, izdala UE
Ljubljana. gnf-203816
Heržič Zlatko, Ulica svobode 29, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. S305253, reg. št. 12653.
gny-203797
Hobič Sebastjan, Britof 204, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1224596,
reg. št. 49077, izdala UE Kranj. gnr-204029
Holc Silvo, Zagorci 81, Juršinci, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S2168934, izdala UE Ptuj. gnv-203700
Jereb Helena, Logaška cesta 13, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1781765,
izdala UE Škofja Loka. gnd-203918
Jezovšek Karmen, Rudniška cesta 13,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
195730, reg. št. 8481, izdala UE Slovenske
Konjice. gnm-203934
Kandrič Emil, Ulica bratov Babnik 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 219556, reg. št. 112189, izdala UE
Ljubljana. gnl-204010
Kavčič Ladislav, Vodnikova ul. 4,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002106041, reg. št.
10302, izdala UE Domžale. gnt-203927
Klemenčič Jože, Mrtvice 9, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, reg. št. 9141, izdala UE
Krško. gnu-203926
Kopač Anita, Ulica 1. avgusta 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1603427, reg. št. 49610, izdala UE Kranj.
gnc-203944
Kopič Anto, Sečovlje 85, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 66413, reg. št. 1995,
izdala UE Piran. gnu-203701
Kornhauser Branko, Topolovci 18,
Cankova,
vozniško
dovoljenje,
št.
S1604551. gnt-203702
Kozjek Ljudmila, Setnica 12/b, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 965523, reg. št. 23166, izdala UE Škofja
Loka. gnz-204021
Krajnc Mira, Mladinska ulica 48,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1092354, izdala UE Maribor. gnz-203796
Križnik Aleš, Roška cesta 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2091120, reg. št. 266819, izdala UE
Ljubljana. gnw-203949
Kumerdej Mojca, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1134186, reg. št. 214297, izdala UE
Ljubljana. gno-204032
Leban Ksenija, Bratov Hvalič 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 009574, reg. št. 30207, izdala UE Nova
Gorica. gne-203892
Lenarčič Zala, Zalog 16, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2187731,
izdala UE Postojna. gnb-203795
Levičnik Alojzij, Selo pri Pancah 3,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S63588, reg. št. 14520,
izdala UE Ljubljana. gne-203967
Ljubijankić Zikrija, Ihan, Lipova ulica 7,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001879768, reg. št.
40187, izdala UE Domžale. gns-203928
Logar Andrej, Žerovnica 16, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S1253611, reg. št. 7971, izdala UE
Cerknica. gne-203917

Maher Branka, Pregljeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1991373, reg. št. 55457, izdala UE
Ljubljana. gnz-203946
Mahkovec Rok, Jevnica 63, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2199106, izdala UE Litija. gnu-204026
Malnarič Jožica, Hrib pri Cerovcu 1, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1410094,
izdala UE Črnomelj. gnb-203945
Matanović Manda, Oljčna pot 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 54823, reg. št. 41139, izdala
UE Koper. gnx-204023
Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska
cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABCGH, št. S2220565, reg. št. 213534,
izdala UE Ljubljana. gnv-203975
Miklavc Stanislav, Pesnica pri Mariboru
26/a, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 001891310,
izdala UE Pesnica. gnb-203870
Mikložič Robert, Zgornja Kungota 14/p,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001151286, izdala UE Pesnica.
gnc-203869
Mušič Zejna, Dekani 70, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. SI 11882, reg. št.
54517, izdala UE Izola. gny-203697
Novak Jožica, Zgornje Pirniče 115,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGFH, št. S 42963, reg. št. 640, izdala UE
Ljubljana. gns-203953
Novak Matej, Levstikova cesta 33,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1687554, reg. št. 32774,
izdala UE Domžale. gnr-203929
Novak Matjaž, Puconci 387, Puconci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 125CCM in
11kw GH, št. S1838346, reg. št. 39985,
izdala UE Murska Sobota. gnq-204030
Perić Ivan, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BCEGH, št. S2114223, reg. št.
263555, izdala UE Ljubljana. gnl-203960
Pertinač Boris, Marijina vas 11,
Jurklošter, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S1316937, izdala UE Laško.
gnh-203914
Pirih Ervin, Gornje Cerovo 3/d, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1541025,
reg. št. 47245, izdala UE Nova Gorica.
gns-203878
Pogačar Marija, Obirska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1920664, reg. št. 193530, izdala UE
Ljubljana. gny-203972
Rekić Ivan, Kettejeva ulica 2, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2204468, reg. št. 18437, izdala UE Brežice.
gnj-203937
Remškar Robert, Brezoviška cesta 16,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1566939, reg. št. 231337,
izdala UE Ljubljana. gnx-203973
Rigler Sonja, Vožarski pot 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1298347, reg. št. 205035, izdala UE
Ljubljana. gnv-203950
Rojc Danica, Brezje ob Slomu 12,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S770876, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-203941
Rus Gregor, Grič, Cesta VII/3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7220, izdala UE Ribnica. gnh-203939
Schmautz Janez, Zadobrovška cesta
31/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 240904, reg. št. 29094, izdala
UE Ljubljana. gnv-203750
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Simovčič Kim, Kebetova 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1922277, reg. št. 25735, izdala UE
Kamnik. gni-203788
Skubic Amalija, Preglov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGJ,
št. S 1795687, reg. št. 38177, izdala UE
Ljubljana. gng-203940
Spruk Maja, Kamniška cesta 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 131867, reg. št. 16379, izdala UE
Domžale. gnq-203930
Stojanovič Vladan, Podgorje 86,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1518853, reg. št. 23138, izdala UE
Kamnik. gng-203790
Šarkanj Stanislav, Sotina 102, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. S 1661486.
gnw-203874
Švajger Marija, Ulica Gubčeve brigade
100, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593556, reg. št. 174795, izdala
UE Ljubljana. gnz-203871
Valjavec Jože, Brezje pri Tržiču 26,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 818109, reg. št. 7344, izdala UE Tržič.
gnd-203893
Videmšek Iztok, Šalek 89, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S2212519, reg. št. 35875, izdala UE
Velenje. gnu-203801
Vilfan Janez, Žabnica 57, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1641252, reg. št. 49732, izdala UE Kranj.
gnt-203877
Zobec Katja, Rakitnica 31, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8207, izdala UE Ribnica. gnk-203936
Zupanc Lea, Kersnikova cesta 9,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1292256, reg. št. 16099, izdala UE
Grosuplje. gnr-203804

Zavarovalne police
Cvetkovič Bojan, Sela pri Dobovi 111,
Dobova, zavarovalno polico, št. 815492.
gnu-203876
Černezel Barbara, Lancova vas 25, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101770567, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1522
Juren Ika, Gradnikova 5, Kranj, zavarovalno polico, št. 246063, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnn-203883
Kopun Zlatko, Zg. Duplek 19ž, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. 325578,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1525
Mazrek Sebastjan, Kneza Koclja 26,
Maribor, zavarovalno polico, št. 286472,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1494
Mustar Aleš, Kompolje 73, VidemDobrepolje, zavarovalno polico, št. 1011799,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-203694
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta
17, Brestanica, zavarovalno polico, št.
00101581876,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gni-203867
Pečak Marjan, Bušinec 2A, Dolenjske
Toplice, zavarovalno polico, št. 40 301782,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnh-203689
Petrovič Suzana, Bizeljska cesta 18,
Brežice, zavarovalno polico, št. 317042,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-203695
S&B
TRADE
d.o.o.,
Kotnikova
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101795296,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gng-204040
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Sajovec Andreja, Trboje 102, Kranj,
zavarovalno polico, št. 311907, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-203691
Salezijanski zavod Želimlje, Želimlje
46, Škoﬂjica, zavarovalno polico, št. AO
739928, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnp-203706
Skukan Barbara Mirjana, Dragomerška
cesta 30, Brezovica pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. 00101854232, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-203954
Škof Zlatana, Ulica Goce Delčeva 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 871535,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-203969
Špec Matej, Polana 41, Loka pri Zidanem
Mostu, zavarovalno polico, št. 1042345,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-203882
Vuzem Iztok, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, zavarovalno polico, št. 267413,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1505

Spričevala
Banﬁč Mojca, Kniﬁčeva 19/a, Ruše,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2004.
m-1508
Blatnik Petra, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
preklic indeksa št. 81474428, Univerze
v Mariboru, objavljenega v Ur. l. RS, št.
91/2005. gnu-203951
Brinovec Urška, Trubarjeva ulica 53,
Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
vrtnarsko kmetijske gospodinjske šole
Medlog Celje, izdano leta 1991 in 1992.
gnh-203989
Brumec Damijan, Prušnikova 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSŠ
Maribor, izdano leta 1993. m-1496
Cmrečnjak Stanko, Makedonska 33,
Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika Elektro
gospodarske šole v Mariboru, izdano leta
1974, 1975 in 1976. m-1521
Cvetko Janez, Janežovci 8A, Destrnik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
gostinske šole Milana Majcna Ljubljana,
izdano leta 1978, 1979 in 1980, izdano na
ime,. gng-204015
Čurič Olja, Morova 25/e, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2002. gnv-203875
Dobravec Brigita, Graška cesta 70,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda
za izobraževanje in kulturo Litija, Ljudska
univerza, smer trgovec, izdano leta 2004.
gnm-204034
Dolenc Monika, Zg. Hoče 63/d, Hoče,
indeks, št. 71070486, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. m-1515
Dugi Maja, Cesta v Skoke 11, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2003. m-1501
Erjavec Majda, Trata 22, Gorenja vas,
spričevalo o končani OŠ Ivana Tavčarja,
izdano leta 1988. gnh-203764
Frank Snežana, Osvobodilne fronte 16,
Izola – Isola, spričevalo 3. letnika Upravno
administrativne šole Koper, izdano leta
1983, izdano na ime Oršulič Snežana.
gnl-203885
Gabrovec
Nataša,
Dolane
21D,
Cirkulane,
maturitetno
spričevalo
Ekonomske šole Ptuj. gns-203703
Grbić
Daliborka,
Pot
k
Savi
102/e, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
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Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnd-203993
Hajdnik Katja, Na hribu 22, Poljčane,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šolev Mariboru – frizer, izdano leta 2002.
m-1528
Hostnik Luka, Ustje 16, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2005.
gni-203838
Jeglič Vesna, Gradnikova 81, Radovljica,
spričevalo o končani OŠ Antona Tomaža
Linharta Radovljica, izdano leta 1979,
izdano na ime Bahat Vesna. gnu-203726
Jevševar Staš, Šuštarjeva ulica 42,
Trbovlje, indeks, št. 28030543, Fakulteta
za matematiko in ﬁziko. gnf-204016
Jordan Kaja, Dobrava pri Kostanjevici 8,
Kostanjevica na Krki, spričevalo od 1 do 4.
letnika in spričevalo poklicne mature Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2002 – 2005. gnb-203895
Jurič Boštjan, Jakopičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1988
in 1989. gnf-203966
Jurič Boštjan, Jakopičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1990 in 1991. gnd-203968
Kovačević Ljiljana, Kopivnik 3/i, Fram,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1989. m-1509
Krajnc Marjeta, Šentiljska cesta
41/a, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Gostinskega šolskega centra Maribor,
izdano leta 1975. m-1531
Krašna Uroš, Vrbanska 14/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole Maribor, izdano leta 1993.
m-1503
Kučević Selma, Cesta v Mestni log
40/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega centra Cene Štupar
– pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta
2002. gny-203747
Kuhar Simona, Borovci 32, Markovci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega
centra Ptuj, Ekonomska šola, izdano leta
1993 in 1994. gnx-204027
Marsetič Sonja, Praproče 27, Črni Kal,
spričevalo o zaključnem izpitu izdano na
Emoni Efekti Ljubljana. gnw-203899
Merkan Branko, Žitence 31, Jurovski Dol,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 2005. m-1512
Mlakar Blanka, Nikova 1, Lenart v
Slov.goricah, maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 1998. m-1500
Modic Jožef, Kovačeva ulica 3, Cerknica,
diplomo Srednje tehniške in naravoslovne
šole Postojna št. I-ST/18 – program
obratni strojni tehnik, izdana leta 1991.
gnf-204041
Mori Jernej, Črešnjevec ob Dravi
2/a, Selnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Juge Polak
Maribor, izdano leta 2004. m-1518
Narat Branko, Stara vas 75, Bizeljsko,
spričevalo o zaključnem izpitu SPŠ
Ljubljana, program policist, izdano leta
1992. gnk-203886
Ogris Helena, Zelenica 8, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT šole
– smer PTT tehnik, izdano leta 1994.
gnq-203880
Pasterk Mitja, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, spričevalo 4. letnika Ekonomske
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gimnazije Maribor, izdano leta 2005.
m-1498
Paurević Lidija, Ižanska cesta 398/U,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1992
in 1993, izdano na ime Furjan Lidija.
gnc-203873
Pavšič
Matjaž,
Ulica
Nikolaja
Pirnata 1, Idrija, indeks, št. 29005816,
Naravoslovnotehniška
fakulteta.
gnk-203911
Peroš Lovro, Lavričeva 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šoleza gostinstvo in turizem v Mariboru,
izdano leta 2000. m-1507
Peroš Lovro, Lavričeva 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 2000. m-1507
Plavčak David, Stritarjeva ulica 13,
Rogaška Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor – šivilja,
krojač, izdano leta 1999 in 2000. m-1517
Pristov Jasmina, Šared 37B, Izola –
Isola, diplomo izdana pri ZTI – program
kozmetični tehnik, izdana leta 2003.
gnd-203693
Seršen Darej, Gortanova 14, Piran –
Pirano, spričevalo 1. letnika Gostinske in
turistične šole v Izoli. gnt-203902
Šerbinek Klavdija, Ahtikova 3, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1493
Šraj Andrej, Ul. Veljka Vlahoviča 51,
Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru. m-1527
Šraj Rok, Cesta komandanta Staneta 1,
Litija, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnq-203705
Štampohar Gregor, Puciharjeva ulica 14,
Škoﬂjica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, program ekonomski
tehnik. gnp-204031
Trupej Uroš, Ljubljanska 43/b, Velenje,
indeks, št. 29014491, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-1529
Udir Mizić Esma, Gosposvetska 19,
Kranj, spričevalo Ekonomske šole v
Kranju – administrator, izdano leta 1991.
gnj-203887
Udir Mizić Esma, Gosposvetska 19,
Kranj, spričevalo Ekonomske šole v
Kranju – administrator, izdano leta 1992.
gni-203888
Udir Mizić Esma, Gosposvetska 19,
Kranj, spričevalo Ekonomske šole v
Kranju – admninistrator, izdano leta 1993.
gnh-203889
Vadnjal Gašper, Bazoviška 15, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Srednje
tehnične in kovinarske šole v Kopru.
gnz-203746
Valentan Danica, Filipičeva 58, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje glasbene in baletne šole v
Mariboru, izdano leta 1983. m-1524
Vojsk Avgust, Na Jožefu 59, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Gostinskega
šolskega centra Maribor, izdano leta 1979.
m-1519
Vrbančič Martin, Slovenskogoriška 7,
Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1982. gnm-203884
Zavrtanik Peter, Ulica Borisa Kalina 87,
Solkan, indeks, št. 3006269, Naravoslovno
tehniška fakulteta. gnx-203952
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Žunko Brigita, Srednje 17/a, Bresternica,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1995. m-1504
Žuran Kristina, Zasadi 5, Ptuj, spričevalo
7. razreda OŠ Destrnik. gne-203692

Ostali preklici
Ajdišek Špela, Gabrsko 68, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 20202002, Pravna
fakulteta. gnj-203687
Alatič Simon, Prežihova 6, Lenart v
Slov.goricah, vozno karto, št. 01542 na
relaciji Lenart – Maribor. m-1523
Behin Leon, Šalka vas 76, Kočevje,
orožni list, št. 12630, izdala UE Kočevje.
gns-203903
Brbre Mateja, Kurirčkova 10, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
61206193, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-1497
Cvikl Maja, Užiška 10, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 312240029, izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gnr-203904
Dimic Janez, Zelena pot 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-203836
Erdelja Igor, Gortanova ulica 8, Izola
– Isola, delovno knjižico. gni-203688
Fluher Aleš, Zg. Velka 98/a, Zgornja
Velka, vozno karto, št. 0984, na relaciji Zg.
Velka – Maribor. m-1516
Gale Tomaž, Malo Trebeljevo 16,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 008379,
izdal Ministrstvo za notranje zadeve v
Ljubljani. gnx-203748
GRAFO LIT d.o.o. ŽALEC, Vrbje 80/a,
Žalec, veljavnost potrdila za vozilo z reg.
oznako CE M8-835 z veljavnostjo do 16. 11.
2006. gnk-204036
Hafner Andraž, Grajzerjeva ulica 3, Medvode, študentsko izkaznico, št. 19373146,
Ekonomska fakulteta. gne-203817
Jakil Jan, Tomšičeva 35, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20200088, Pravna
fakulteta. gnx-203798
Jambrović Alojz, Ulica svobode 24,
Miklavž na Dravskem polju, dijaško mesečno
vozovnico, št. 000494206. gno-203857
Jekovec Jurij, Ul. Staneta Žagarja
20, Radovljica, študentsko izkaznico, št.
26104118, izdala fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnb-203770
Jerman Marko, Dupleška cesta 152,
Maribor, službeno izkaznico, št. 000439,
izdana pri Varnost Maribor. m-1510
JO-JO d.o.o., Sela 13, Podčetrtek,
licence št. GE 000846/03391 za vozilo z
reg. oznako CE T1-787. gnn-203908
Klinar Jure, Planina pod Golico 30,
Jesenice, delovno knjižico. gnp-203881
Kobola Matija, Šalka vas 111, Kočevje,
delovno knjižico. gnr-203879
Kokalj Miha, Tomanova pot 6, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 64040096,
Fakulteta za elektrotehniko. gns-204028
Koren Darko, Kettejeva 15, Maribor,
delovno knjižico, št. 12868. m-1514
Kos Anton, Za kalvarijo 107, Maribor,
delovno knjižico, št. 33157. m-1495
Kosmač Katja, Gotska 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19417486,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-203745
Kozel Ivan s.p., Ulica Vena Pilona 12,
Koper – Capodistria, izvod licence, št.
6170 za vozilo KP A9 – 357 Renault Master

T 35D, izdan na OZS, dne 17. 1. 2003.
gnd-203943
Križnik Aleš, Roška cesta 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-203787
Krznar Andraž, Šmiklavž 66, Mozirje,
študentsko izkaznico, št. 19372406,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-203839
Matko Boštjan, Mali Slatnik 20A, Novo
mesto, delovno knjižico. gng-203690
Maver Andrej, Poljubinj 24B, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 64020265,
Fakulteta za elektrotehniko. gnh-204039
Merhar janez, Sajevec 32, Ribnica,
pomorsko knjižico, ser. št. 1352, izdana v
Kopru leta 1997. gno-203907
Milunov Bojan, Triglavska 9, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem
izpitu za viličarja, št. 1136, izdan leta 2003
na Andragoškem zavodu Maribor. m-1526
Mlakar Sebastijan s.p., Ingoličeva 11,
Slovenska Bistrica, izvoda nacionalne
licence za tovorno vozilo Mercedes
Benz 814 z reg. oznako MB V3-000, z
veljavnostjo od 14. 1. 2003 do 17. 7. 2005.
gni-204038
Munda Bojan, Vičanci 71, Velika Nedelja,
študentsko izkaznico, št. 93539811, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-1520
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, nacionalni licenci GZS, št.
10117465 za vozilo reg. št. KK E2 – 304
in G1009787 za vozilo KK S7 – 059.
gnh-203868
Omerza Ferdinand, Socka 62/a, Nova
Cerkev, orožni list, št. OL 000014840, reg.
št. 477, izdala UE Celje. gnx-203898
Osmankić Emil, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-203730
Prikeržnik Damjan, Šentjanž 117,
Šentjanž pri Dravogradu, študentsko
izkaznico, št. 93540507, izdala fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-1499
Rekar Suzana, Medvedova 2, Jesenice,
delovno knjižico. gnr-203704
Rošic Verena, Krekova 21, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71157309, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m-1513
Slot Chemie d.o.o., Knežak 126/a,
Knežak, ADR potrdilo, št. 17536, izdano na
ime Valenčič Alek, Rozmanova 24/i, 6250
Ilirska Bistrica. gng-203865
Stopinšek Aleš, Završnikova 1, Rimske
Toplice, delovno knjižico. gnl-203860
Šotner Majk, Falska cesta 110, Ruše,
delovno knjižico, št. 5/98 z dne 21. 1. 1998.
m-1530
Štern Matej, Planica 3, Fram, vozno
karto, št. 6318, na relaciji Fram – Maribor,
izdal Certus Maribor. m-1511
Toman Tina, Dragatuš 12B, Dragatuš,
študentsko izkaznico, št. 30012370, FKKT.
gnm-203959
Tonejc Tim, Ekartova 28, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
23020279, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnp-203781
Trajber Tatjana, Tešanovci 56, Moravske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 30025122,
izdala Visoka zdravstvena šola Maribor.
m-1506
Velić Alma, Papirniški trg 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-204035
Završnik Urška, Podnart 26, Podnart,
delovno knjižico. gnf-203866
Žgur Matic, Bevkova ulica 19, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 21040996, FDV.
gnz-203921
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.G
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
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NA ZALOGI
DR. LJUBO BAVCON · DR. ALENKA ŠELIH
DR. KATJA FILIPČIČ, DR. VID JAKULIN, DR. DAMJAN KOROŠEC

Kazensko pravo
SPLOŠNI DEL

Z ALOŽBA

Izšla je težko pričakovana četrta izdaja učbenika za splošni del kazenskega prava.
Kakor je v recenziji zapisal dr. Zvonko Fišer, knjiga nedvomno vsebuje vse tiste
sestavine, ki so tipične in obenem nujne za ta učbenik.
Po eni strani ostaja trdno zasidran v preverjenih in nespornih spoznanjih,
do katerih je prišla teorija kazenskega prava. Po drugi strani pa je knjiga tudi
koristen vir temeljnih znanj za praktike kazenskega prava. V majhni državi,
poudarja dr. Fišer, v kateri bi zaokrožene tekste s tega zahtevnega pravnega
področja lahko prešteli na prste, je to še kako pomembna funkcija. Boj kritičnemu
bralcu, ki se zaveda, da je za vsem zapisanim gora prav tako pomembnih
spoznanj v tuji in domači penalistični literaturi, a nič manj hudih zmot in stranpoti
ter, žal, celo zlorab kazenskega prava, bo knjiga z obsežnim seznamom literature
tudi koristna prva usmeritev za nadaljnje poglabljanje poznavanja kazenskega
materialnega prava.
Zaslužna profesorja dr. Ljubo Bavcon in dr. Alenka Šelih sta k pripravi te izdaje
knjige pritegnila mlajše sodelavce, prav tako univerzitetne učitelje kazenskega
prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Knjiga formata 16,5 × 23,5 cm obsega
621 strani.
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broširana izdaja 14.950 SIT z DDV

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

Kazensko pravo
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