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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-29933/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-91-26, faks 01/587-94-06, elektronska pošta: mzadel@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup linearnega pospeševalnika.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
Nakup enega linearnega pospeševalnika, ki zajema:
– demontažo starega aparata Philips
Co-60,
– pripravo obsevalnega in komandnega
prostora (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela) ter eventuelno vgradnjo dodatnih
zaščit. Pri pripravi prostora se mora upoštevati obstoječe gabarite, ki se jih ne sme
spreminjati,
– dobavo in montažo enega linearnega
pospeševalnika z eno fotonsko energijo
(kvaliteta žarkov 6 MV) in večlistnim kolimatorskim sistemom s 120 listi (60 parov)
in elektronskim sistemom za slikanje bolnika
(aSi EPID),
– dobavo in montažo ostale opreme (obsevalne mize, pozicijskih laserjev, računalniškega veriﬁkacijskega sistema, dozimetrične
opreme in ostalih pripomočkov za ﬁksacijo
in nastavitev bolnika).
Vsa oprema mora biti vključena v interno
računalniško mrežo Oddelka za radioterapijo
in mora biti z njo popolnoma kompatibilna.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 12. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 010/05
SJN/PR.

4. 11. 2005

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana

Gradnje
Ob-29522/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/8318-100, faks 01/8318-119, elektronska
pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/8318-100, faks
01/8318-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja vrtca, garaže in
dovozne ceste.
II.2) Kraj izvedbe: Kamnik.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
novega vtrca z zunanjimi površinami,
parkirnimi površinami, izgradnja dovozne ceste in zunanja ureditev objekta.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 20. 11. 2005,
– gradnje 25. 2. 2006.
II.7) DATUM ZAKLJUČKA: 31. 8. 2006.
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: 27. 10 2005.
Občina Kamnik
Ob-29523/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1)Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/8318-100, faks 01/8318-119, elektronska
pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/8318-100, faks
01/8318-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja vrtca, garaže in
dovozne ceste.
II.2) Kraj izvedbe: Kamnik.
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II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
novega vrtca, zunanjih površin, parkirnih
prostorov za potrebe vrtca, dovozna pot
in celostna zunanja ureditev vrtca.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka 20. 11. 2005,
– gradnje 25. 2. 2006.
II.7) Datum zaključka: 31. 8. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: oddelek VI drugi
podatki.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Občina Kamnik
Ob-29944/05
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: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Ivan
Sečkar, univ. dipl. inž. grad. Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-21,
elektronska pošta: Ivan.Seckar@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: obnova viadukta Verd AC
odsek: Vrhnika–Postojna: 0653 VA 0143 v
km 1,100 (levi):L=586,6 m in 0053 VA 0144
v km 1,100 (desni)L=619,6 m.
II.2) Kraj izvedbe: Vrhnika–Postojna.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.21-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(NACE):502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: A: obnova viadukta Verd po PZI projektu št. 4040 Gradis
BP Maribor d.o.o., in Ponting inženirski biro
d.o.o., Maribor s podizvajalcem BP Lineal
d.o.o. Maribor za:
– 0653 VA 0143 v km 1.100 (levi); L=
586.6 m,
– 0053 VA 0144 v km 1.100 (desni); L=
619.6 m,
B: izvedba protihrupnega zidu B1, B2 IN
B3 po št. projekta 543 in št. načrta: 543-PHO
BP Lineal d.o.o., Maribor:
B1: protihrupni zid PHO 1A pred via-duktom Verd na desnem robu; navezava obstoječe PHO do viaduktov,
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B2: protihrupni zid PHO 1C za viadu-ktom Verd na desnem robu; od viadukta
do začetka vkopa ob AB,
B3: Protihrupni zid PHO 2A ob levem
robu AC pred viaduktom Verd,
B4: protihrupna ograja PHO 1B, PHO
2B IN PHO 2C na viaduktu Verd št. projekta
4040 in št. načrta: 543/05-PHZ, podizvajalec
BP Lineal d.o.o., Maribor,
C: postavitev cestno vremenske postaje
na viaduktu Verd, odsek 0653, št. objekta
VA 0143.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 3. 2006, 2007,
– gradnje: v letu 2006–2008.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz lastnih sredstev
investitorja DARS.
II.9) Drugi podatki: predvideni rok obnove oziroma izvedbe.
A: 0653 VA 0143 v km 1.100 levi objekt;
L= 586.6 m in B3 (PHO 2A) ter protihrupna
ograja (PHO 2B IN PHO 2C) na VA 0143 in
C je v letu 2006 oziroma 2007.
A: 0053 VA 0144 v km 1.100 desni objekt
L=619.6 m. B1 (PHO 1A), B2 (PHO 1C) – v
letu 2007 oziroma 2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00620.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

riala za prekrivanje operacijskega polja in
operacijskih plaščev za enkratno uporabo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91 z
dne 14. 10. 2005, Ob-27647/05, naročnika
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, se spremenijo točke III.2.1.3), IV.3.3), IV.3.7.2) tako, da
se pravilno glasijo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– CE certiﬁkat in izjava o skladnosti,
– dokazilo, da vsi ponujeni proizvodi ustrezajo zahtevam direktive EU
93/42/EEC,
– dokazilo, da vsi ponujeni proizvodi
ustrezajo standardom SIST EN 13795-3,
– informacija o uporabljenih testnih
metodah in rezultatih testiranj za posamezne proizvode, za katera je podana
zahteva po ustreznosti po posameznem
standardu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2005 do 10.
ure; v pisarni nabavnega sektorja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Stran
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Storitve
Ob-29843/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Rado Planteu,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-50, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: rado.planteu@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: opravljanje strokovno
svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa izgradnje avtocest v
RS za glavno cesto Želodnik–Mengeš (z
obvoznico Mengeš)–Žeje–Vodice.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.11.30-7.
II.2.3) Kategorija storitve: IA-12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: Ocenjena vrednost: 420,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 2. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 521/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Ob-29819/05
Zavrnitev vseh ponudb
V javnem naročilu za nakup vrečk za kri
JN-B-01/05, objavljeno v Ur. l. RS, št. 36
z dne 8. 4. 2005, Ob-9423/05, naročnika
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, v
skladu z določili 77, člena ZJN-1 zavračamo
vse ponudbe. Objavili bomo novo javno naročilo za nakup vrečk za kri.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-29965/05
Popravek
V javnem razpisu za nakup studijskih
kamer, objektivov in stativov naročnika Javni
zavod RTV Slovenija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-28973/05 se popravi IV.3.5) točka in pravilno glasi:
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
Uredništvo
Ob-29473/05
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
materiala za čiščenje, papirne konfekcije in
PVC materiala, Splošne bolnišnice Jesenice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93
z dne 21. 10. 2005, Ob-28276/05 se točka
III.2.1.3) popravi in pravilno glasi:
1. da zagotavlja letne količine za vse
razpisane vrste blaga iz posameznega
podsklopa, na katerega se prijavlja – pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 48-urnem
odzivnem času, fco skladišče naročnika
– razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-29474/05
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
pisarniškega materiala, obrazcev in tiskovin,
Splošne bolnišnice Jesenice, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28277/05, se točka III.2.1.3) popravi in
pravilno glasi:
1. da zagotavlja letne količine za vse
razpisane vrste blaga iz posameznega
podsklopa, na katerega se prijavlja – pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 48-urnem
odzivnem času, fco skladišče naročnika
– razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 641/5-7/2005

Ob-29913/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo mate-

Ob-29968/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo tujih serijskih publikacij, objavljenem v Ur. l. RS, št
93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28329/05, se črta
pogoj naveden pod točko:
III.2.1.3) Tehnična sposobnost-obvezna
dokazila:
– da ponudnik zagotavlja dostop do člankov naročenih revij tudi v elektronski obliki.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
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.
Ob-29446/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber, kontaktna oseba: Marija
Mežnaršič, ravnateljica, tel. 07/34-88-102,
faks 07/34-88-103, elektronska pošta:
marija.meznarsic@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: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZNJ-1; I, faza.
II1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Veliki Gaber,
Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber.
II1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: skupine
blaga:
1. meso,
2. mesni izdelki,
3. ribe zmrznjene in sveže,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. zelenjava,
7. sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. zamrznjeni gotovi izdelki,
10. dietetični proizvodi,
11. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija glede na vrednost ponudbe v
II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni
plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status: obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da imajo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli postopek, podoben navedenim
postopkom, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
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 je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davč-

parič, 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.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 504/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
obstoječega avtocestnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta na obstoječem avtocestnem sistemu.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.15.40.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za potrebe obstoječega
avtocestnega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 9,000.000 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. 85 z dne 23. 9.
2005 Ob-25019/05.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: z dne
17. 9. 2005, 2005/S 180-177987.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 504/2005.

nega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt
TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga
FCO skladišče naročnika razloženo, odzivni čas en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
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.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče: do 25. 11. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01330-6030684791.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 7. in 14. uro.
IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 26. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
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: OŠ Veliki Gaber, tel. 07/348-81-00.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Osnovna šola Veliki Gaber
Ob-29448/05
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 01/300-99-33,
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 Kom-
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 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: 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 11. 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 odposlano25. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29449/05
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
premog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor
– Pljučni oddelek na Slivniškem Pohorju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni
plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in III.2.1.3).
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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, 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;
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 o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih v speciﬁkaciji ponudbe s cenami;
9. izjava, da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško Pohorje – razloženo ob terminu, ki ga
določi naročnik;
10. izjava, da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega razpisa največ 3 dni
po oddaji naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 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:
Premog.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 10.15; v pisarni nabave nemedicinskega

materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon, zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 20,226.944 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-29451/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-07, faks 02/449-23-79.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna
oseba: Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07,
faks 02/449-23-79.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Pošta
Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.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: 85/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme na pošti 8310 Šentjernej, PE
Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: pošta 8310 Šentjernej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel; začetek takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec po preteku enega koledarskega leta od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni vrednosti do dosežene 90% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača v roku 60 dni po opravljenem kvalitetnem
prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
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– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 20. 2.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 85/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
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: 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 20. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 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: 25. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11.
2005 ob 13. uri, Osnovna šola Dobrovo, Trg
25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu šole do roka za oddajo
ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Osnovna šola Dobrovo

Ob-29499/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dobrovo, kontaktna oseba:
Karmen Kristančič, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija, tel. 05/398-80-10,

faks 05/398-80-28, elektronska pošta: os.dobrovo-tajnistvo@quest.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.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobrovo,
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih.
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: 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: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in
zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: 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: 25. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Dobrovo št. 01207–6030644840.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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.
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Ob-29500/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koprivnica, kontaktna oseba: Polona Žigante, Koprivnica 2, 8282
Koprivnica, Slovenija, tel. 07/49-76-900,
faks 07/49-76-901, elektronska pošta:
os.koprivnica@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, papirna galanterija in pisarniški ter računalniški potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Koprivnica,
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica.
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: 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: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in
zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno
blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 16: papirna galanterija,
– sklop 17: potrošni material za pouk,
– sklop 18: obrazci in tiskovine,
– sklop 19: pisarniški material,
– sklop 20: računalniški potrošni material.
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.
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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 25. 11. 2005 do 11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Koprivnica št. 01254–6030658930.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 29. 11. 2005
ob 9. uri, Osnovna šola Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu šole do roka za oddajo
ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Osnovna šola Koprivnica
Ob-29504/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Istrskega Odreda Gračišče, kontaktna oseba: Jadranka Benevol,
Gračišče 5, 6272 Gračišče, Slovenija, tel.
05/6571-176, faks 05/6571–148, elektronska
pošta: tajnistvo.oskpio@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, papirna galanterija ter pisarniški in računalniški potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Istrskega
Odreda Gračišče, Gračišče 5, 6272 Gračišče.
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: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
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– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 16: papirna galanterija,
– sklop 17: pisarniški material,
– sklop 18: računalniški potrošni material.
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: 25. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Istrskega Odreda Gračišče, št. 01250 –
6030656313.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 28. 11. 2005
ob 8. uri, Osnovna šola Istrskega Odreda
Gračišče, Gračišče 5, 6272 Gračišče.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu šole do roka za oddajo
ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Osnovna šola Istrskega Odreda
Gračišče
Št. 4241
Ob-29508/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Karo, Marjana Jerman, Teharska c. 49, Celje, SI-3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12, elektronska
pošta: Marjana Jerman@javne-naprave.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o., kontaktni osebi: Janez Karo, Marjana
Jerman, Teharska c. 49, 3000 Celje, Slove-

nija, tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12,
elektronska pošta: Janez.Karo@javne-naprave.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javne naprave d.o.o., tajništvo,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave d.o.o., tajništvo, Teharska cesta 49,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-64-00,
faks 03/425-64-12.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava goriv in maziv.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– dobava goriv za osebna vozila,
– dobava goriv za tovorna vozila in
delovne stroje,
– dobava maziv za motorje in motorna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje; Odlagališče Bukovžlak.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava goriv za osebna
vozila.
3) Obseg ali količina ca. 10.000 l.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dobava goriv za tovorna
vozila in delovne stroje.
3) Obseg ali količina ca. 444 000 l D2.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2006.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: dobava maziv za motorje
in motorna vozila.
3) Obseg in količina: po razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 1. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava goriv za osebna vozila ca.
10.000 l,
– dobava goriv za tovorna vozila in delovne stroje ca. 444 000 l D2,
– dobava maziv za motorje in motorna
vozila po speciﬁkaciji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 5,000.000 SIT in veljavnostjo do
21. 2. 2006,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vrednosti 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– za sklop I in II možnost plačila s plačilnimi karticami,
– za sklop III mora biti ponudbena cena
ﬁksna za tri mesece, usklajevanje cen je
možno vsake tri mesece v primeru spremembe cene baznih olj (ICIS LORE) za
+- 5%,
– ostali plačilni pogoji so podani v razpisni dokumentaciji (merila).
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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:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločbo o podelitvi
licence za skladiščenje goriva, odločbo o
podelitvi licence za proizvodnjo, trgovanje
in distribucijo tekočih goriv),
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS,
– zoper ponudnikove vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za
kazniva dejanja, ki je povezano z njihovim
poslovanjem,
– ekonomska in ﬁnančna sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo, da ponudnik ni v
postopku stečaja ali likvidacije, potrdilo o
poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, obrazec BON
1 in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– spisek referenc,
– seznam razpoložljivih bencinskih servisov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila znesek: 10.000
SIT (DDV je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun Javnih na-

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: po
tej objavi med 9. in 14. uro v Uradu predsednice sodišča, Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško, s pooblastilom
zastopnika ponudnika ter navedbo naslova in telefonske številke kontaktne osebe
v času razpisa. Razpisna dokumentacija je
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: ponudba mora veljati 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 14. uri v sejni sobi št. 203 v II. nadstropju
Okrožnega sodišča v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško.
VI.4) Dodatne informacije: vsi ostali pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem

prav, d.o.o. Teharska c. 49, 3000 Celje, št.
06000-0141787818 pri Banki Celje.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 10.30; sejna soba Javnih naprav, Teharska cesta 49, 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: Janez Karo,
Marjana Jerman; Javne naprave d.o.o.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
Št. 102
Ob-29544/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Krškem, kontaktna oseba: Slađana Volčanjk, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-81-755,
faks 07/48-81-768, elektronska pošta: sladzana.volcanjk@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega in drugega (potrošnega) materiala, po seznamu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letni obseg v skupni ocenjeni vrednosti 16,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianko menica in menična izjava s klavzulo
“brez protesta” v višini 5% ocenjene vrednosti naročila, ki mora veljati 90 dni od roka
za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni od prejema računa in
njegove potrditve s strani odgovorne osebe.
Drugi plačilni pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Št. 38/2-2005
Ob-29551/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, kontaktna oseba: Zora Grilec, Kidričeva 21, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-33-68, faks 03/898-33-63, elektronska
pošta: Projekt7.oscemp@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:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
– sklop 1: meso 4,000.000 SIT;
– sklop 2: perutninsko meso, izdelki iz
perut. mesa in jajca 1,000.000 SIT;
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe
500.000 SIT;
– sklop 4: mesni izdelki 1,000.000 SIT;
– sklop 5: moka, testenine in mlevski izdelki 350.000 SIT;
– sklop 6: konzervirana živila 1,000.000
SIT;
– sklop 7: zamrznjena živila 600.000
SIT;
– sklop 8: mleko in mlečni izdelki
2,000.000 SIT;
– sklop 9: kruh 1,000.000 SIT;
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– sklop 10: pekovsko pecivo 3,800.000
SIT;
– sklop 11: sveže sadje in zelenjava
2,500.000 SIT;
– sklop 12: sokovi in sirupi 800.000 SIT;
– sklop 13: ostalo prehrambeno blago
3,450.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
22,000.000 SIT letno 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: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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 merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005.
Cena: 8.400 SIT (20% DDV vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR:
01333-6030685517.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 10. uri; Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje, Kidričeva 21.
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 primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
Št. 97
Ob-29554/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Gustava Šiliha, kontaktna oseba: Zdenka
Kmetec, Vodnikova 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/898-42-26, faks 03/898-42-30,
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elektronska pošta: zdenka.kmetec@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:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Gustava
Šiliha Velenje.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
– sklop A – sadje in zelenjava 1,900.000
SIT;
– sklop B/1 – kruh 610.000 SIT;
– sklop B/2 – pekovsko pecivo 1,700.000
SIT;
– sklop C – mlevski izdelki in testenine
160.000 SIT;
– sklop D/1 – meso in mesni izdelki
3,000.000 SIT;
– sklop D/2 – perutninsko meso, jajca
760.000 SIT;
– sklop D/3 – ribe sveže 140.000 SIT;
– sklop E – mleko in mlečni izdelki
1,660.000 SIT;
– sklop F – zamrznjena zelenjava in izdelki 650.000 SIT;
– sklop G – sokovi in sirupi 430.000
SIT;
– sklop H – splošno prehrambeno blago
2,100.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
13,110.000 SIT letno 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: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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 merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005.

Cena: 8.400 SIT (20% DDV vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR:
01333-6030685614.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 10. uri; Osnovna šola Gustava Šiliha,
Velenje, Vodnikova 3.
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 primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
OŠ Gustava Šiliha Velenje
Ob-29830/05
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: Zdenka Matjašič, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-67, faks 02/748-29-98,
elektronska pošta: zdenka.matjasic@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 električne energije za potrebe
Mestne občine Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odjemna mesta naročnika
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena poraba za leto 2006 je:
– VT: 273.000 kWh,
– MT: 145.000 kWh,
– ET: 1.460.000 kWh.
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:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni posto-
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pek ali postopek likvidacije;
4. kopija licence za opravljanje energetske dejavnosti s področja predmeta javnega
naročila, izdano s strani Agencije za energijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon (Ur. l. RS, št.
79/99, 8/00, 110/02 in 50/03).
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 6. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni
zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, s pripisom “Razpisna
dokumentacija dobava električne energije”,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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 16. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 11. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Mestna občina Ptuj
Št. 147/05
Ob-29839/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba:
Barbara Mihelič, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-42-189, faks
01/24-42-185, elektronska pošta: barbara.
mihelic@zoo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN–04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: javni razpis po omejenem postopku
(1. faza) za priznanje sposobnosti dobavitelja za dobavo prehrambenega blaga v
Živalskem vrtu Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Živalski vrt Ljubljana in
Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1

va.
go.
no.

2) Kratek opis: industrijska jabolka.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: korenje.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: krompir.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: solata in radič.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sveže zelje.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: krmna koleraba.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: krmna pesa.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: sladkorna pesa.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: ostalo sadje in zelenjaSklop št. 10
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blaSklop št. 11
2) Kratek opis: žive in mrtve miši za hra-

Sklop št. 12
2) Kratek opis: žive in mrtve budre za
hrano.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: živi in mrtvi kunci za hrano.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: žive in mrtve prepelice
za hrano.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: balirano seno.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: meso.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: ribe – postrvi.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: bambus – olistane veje.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: odpadni kruh.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: zamazana in natrta jajca.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: žitarice.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: pšenično krmilo in ovseni
kosmiči.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: semena.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: hrana za mačke.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: hrana za pse.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: briketirana hrana za glodavce.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: briketirana hrana za domače živali.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: briketirana hrana za tekače.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: briketirana hrana za parkljarje.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: briketirana hrana za slone.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: briketirana hrana za vsejede.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: briketirana hrana za vodno perjad.
Sklop št. 33
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2) Kratek opis: hrana za mačjega pan-

Sklop št. 34
2) Kratek opis: hrana za primate.
Sklop št. 35
2) Kratek opis: hrana za papige in sadjejede ptice.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: hrana za plazilce.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: vitaminsko mineralni dodatki za ptice.
Sklop št. 38
2) Kratek opis: vitaminsko mineralni dodatki za mesojede živali.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: vitaminsko mineralni dodatki za plazilce.
Sklop št. 40
2) Kratek opis: vitaminsko mineralni dodatki za domače živali.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 30. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2005 do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v 1.
fazi postopka ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 12.30; Živalski vrt Ljubljana.
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: 25. 10. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 26
Ob-29842/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711, faks
01/47-79-698, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.
jh-lj.si/snaga.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Okorn Olga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 2/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebne varovalne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: osebna varovalna oprema – splošno.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: delovna oblačila TIP Snaga.
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:
35,800.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
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Merila so za oba sklopa javnega naročila
enaka:
– cena brez DDV: 60%,
– plačilni pogoji: 20%,
– dobavni rok: 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 12. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri NLB št. 02924-0020286671,
oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o.,
Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in
med 10. in 13. uro, s pripisom JR B 2/06 in
identiﬁkacijske številke za DDV.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-29847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj,
kontaktna oseba: Anton Planinc, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/306-11-34, faks 07/306-11-30, elektronska
pošta: planinc@crnomelj.si, internetni naslov:
http://www.geocities.com/pgdcrnomelj/.
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: 30-10/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gasilskega vozila GVC 24/50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Gasilski dom Črnomelj.
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 24/50.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 27. 10. 2005, konec
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 30-10/05.
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: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan, med
8. in 12. uro ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo
izvesti na PR: 02430-0014536079 s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 11. 2005 do
12. ure; v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj ponudba-GVC 24/50. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika ali njegovi zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 12.30; mala sejna soba Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj
Ob-29850/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, elektronska pošta:
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-308/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistilnih sredstev,
papirne galanterije in vrečk za odpadke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51 v Ljubljani,
Čufarjeva 5 v Mariboru in Cankarjeva 21 v
Murski Soboti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sredstva za pranje perila
in pomivanje posode.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
900.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: sredstva za tračni pomivalni stroj.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,100.000 SIT.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sredstva za izdelavo talnih premazov in strojno šičenje tal.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
800.000 SIT.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: sredstva za dnevno čiščenje in dezinfekcijo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,800.000 SIT.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: pripomočki za čiščenje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
500.000 SIT.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sredstva za osebno
nego.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
550.000 SIT.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: sredstva za umivanje in
zaščito rok.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
6,500.000 SIT.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
6,500.000 SIT.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: vrečke za odpadke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
1,700.000 SIT.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: embalaža za infektivne
odpadke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
700.000 SIT.
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: skupna
ocenjena vrednost 21,050.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2006, konec 14. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica, menična izjava in nalog za plačilo v
velikosti 10% razpisane vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni
plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.

3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
810.000 SIT.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 32 do št. 38.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
9,850.000 SIT.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 39 dalje.
3) Obseg ali količina: okvirna vrednost
27,000.000 SIT.
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:
37,660.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: so
določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 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) 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: so določena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 20-336-306/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 13. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Inštitut za rehabilitacijo

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-308/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR 01100-6030278088 pri Banki Slovenije
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 12. 2005 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2005
ob 13. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-29851/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Bojan
Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
elektronska pošta: bojan.pahor@mail.ir-rs.
si, internetni naslov: www.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 20-336-306/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava posebej izdelanih
čevljev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: posebej izdelani čevlji od
št. 25 do št. 31.
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Ob-29852/05
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: matjaz.stinek@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, tajništvo pomočnika direktorice za ﬁnance, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Milena
Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, tajništvo
pomočnika direktorice za ﬁnance, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-42, faks
03/423-37-53, elektronska pošta: milena.
vulovic@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža rentgenskega aparata
in dodatne opreme za invazivno srčno diagnostiko ter interventno kardiologijo ter
izdelava projektne in tehnične dokumentacije (PZI, PID, POV) in izgradnja prostora za kardiološko RTG diagnostiko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža rentgenskega aparata (1 kos)
in dodatne opreme za invazivno srčno diagnostiko ter interventno kardiologijo ter
izdelava projektne in tehnične dokumentacije (PZI, PID, POV) in izgradnja prostora
za kardiološko RTG diagnostiko.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek v začetku leta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku ter bianco menice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala po mesečnih situacijah oziroma po dokončni primopredaji predmeta
javnega naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če ponudbo odda skupina
ponudnikov mora, v primeru, da je izbrana, predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno določiti naloge
in odgovornosti posameznih ponudnikov.
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Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami
iz razpisne dokumentacije in ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
o veljavni registraciji, potrdilo Urada za RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu v
register dobaviteljev medicinskih pripomočkov
(promet z medicinskimi pripomočki na debelo)
oziroma drugo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če to zahteva zakon, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, izpisek iz sodne ali druge
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov, vse v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava, da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno sposoben za
izvedbo javnega naročila, BON 1 ali BON2
ali potrdilo poslovne banke, vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, izjave o garanciji,
dobavnem in plačilnem roku, servisu in izpolnjevanju drugih pogojev, obrazci M-1/M2,
certiﬁkati, dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti in drugo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-28125/05 z dne 21. 10.
2005.
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 jo je mogoče do 14. 12. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 12. uri; sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje.
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: naročnik se bo
glede na višino zbranih sredstev odločil, ali
bo nabavil nov ali obnovljen aparat, skladno
z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 1375
Ob-29854/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava soli za posipavanje cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
soli za posipavanje cest – 1100 ton.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 leto po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za dobavljeno blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 60%,
2. izpolnjevanje dodatnih zahtev naročnika – 20%,
3. odzivni čas – 10%,
4. reference ponudnika – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 8. 12. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 8. 12. 2005 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 9. 1. 2006.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 8. 12. 2005 ob 9.
uri; v poslovnih prostorih družbe Nigrad d.d.
na Zagrebški cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveže in zamrznjene ribe
– za PD Debeli Rtič.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo – za CO Gotenica.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: zamrznjena živila – za
CO Gotenica.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava – za
CO Gotenica.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveže in zamrznjene ribe
– za CO Gotenica.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene 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
blaga so za potrebe naročnika v dvoletnem
obdobju količine blaga so po posameznih
artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi

Št. 430-305/2005/1
Ob-29856/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo živil,
št. 430-305/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava živil, ki
obsega naslednje sklope:
– sklop 1: kruh, pekarsko in slaščičarsko
pecivo,
– sklop 2: testenine in hitro zamrznjene
jedi,
– sklop 3: sveže sadje,
– sklop 4: sveža zelenjava,
– sklop 5: zelenjava, sadje – zamrznjen
program,
– sklop 6: ribe,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava in sadje
– za PD Debeli Rtič,
– sklop 8: sveže in zamrznjene ribe – za
PD Debeli Rtič,
– sklop 9: kruh, pekarsko in slaščičarsko
pecivo – za CO Gotenica,
– sklop 10: zamrznjena živila – za CO
Gotenica,
– sklop 11: sadje in zelenjava – za CO
Gotenica,
– sklop 12: sveže in zamrznjene ribe
– za CO Gotenica.
Podrobnejši opis in količine blaga, ki je
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Lokacije dobave so naslednje:
– sklopi od 1 do 6: Sektor za prehrano,
stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelek

za prehrano Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno in Sektor za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelek za
prehrano Ljubljana – Kotnikova, Kotnikova
8, Ljubljana,
– sklopa 7 in 8: Sektor za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelek za
počitniške zadeve, PD Debeli Rtič, Jadranska 79, Ankaran,
– sklopi od 9 do 12: Center za oskrbo
Gotenica, Oddelek za prehrano, Kočevska
Reka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekarsko in slaščičarsko pecivo.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: testenine in hitro zamrznjene jedi.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveže sadje.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveža zelenjava.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: zelenjava, sadje – zamrznjen program.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: količine blaga so
za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju,
količine blaga so po posameznih artiklih navedene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje – za PD Debeli Rtič.
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naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa ter ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-305/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43030505, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Cankarjeva 4, medetaža, Služba za javne
razpise, 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.
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VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki predložijo pod točko III.2.1.1) in
III.2.1.2) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen,
državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh
navedenih primerov v omenjenih točkah,
lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-300/2005/1
Ob-29857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo tehnične opreme, št. 430-300/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava tehnične opreme po sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave opreme,
ki je predmet javnega razpisa, je lokacija
naročnika, Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.

2) Kratek opis: dobava digitalnih fotoaparatov in digitalnih foto barvnih tiskalnikov;
predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: digitalni fotoaparat
– 30 kosov, digitalni foto barvni tiskalnik
– 22 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava digitalnih kamer;
predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: digitalna kamera
– 15 kosov.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava podatkovnih kartic; predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: podatkovna kartica
– 25 kosov.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava digitalnih diktafonov; predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: digitalni diktafon
– 50 kosov.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
2) Kratek opis: dobava enokanalnih
mobilnih digitalnih video rekorderjev-DVR;
predmet naročila je dobava opreme.
3) Obseg ali količina: enokanalni mobilni
digitalni video rekorder-DVR – 12 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: digitalni fotoaparat – 30 kosov,
digitalni foto barvni tiskalnik – 22 kosov,
– sklop 2: digitalna kamera – 15 kosov,
– sklop 3: podatkovna kartica – 25 kosov,
– sklop 4: digitalni diktafon – 50 kosov,
– sklop 5: enokanalni mobilni digitalni video rekorder–DVR – 12 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki sledi uspešnemu prevzemu
opreme.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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Št.

nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija ponujene opreme in izjava ponudnika o zagotavljanju ustreznega števila kadrov, in sicer
usposobljenih strokovnih delavcev – serviserjev za področje vzdrževanja ponujene
opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-300/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43030005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 140 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4
(medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt – PSF0524.

medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
od ponudnikov je pooblaščen za podpis pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na osnovi dokumentov, podatkov in
izjav, navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2)
in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: odločba Urada RS za zdravila.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe).
6. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti
toliko potrdil kot ima računov.
7. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-4).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: seznam strokovnega kadra
(OBR-5).
9. da je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo javnega naročila sodeloval s podo-

VI.4) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): najkasnejši rok
za dobavo opreme je 45 dni od sklenitve
pogodbe.
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 341
Ob-29887/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktni osebi: splošni del: Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42, vsebinski
del: Sara Džankič, tel. 02/220-82-34, Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-42, faks 02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
dodelil naročnik: JN-5/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava stične ovojnine za potrebe proizvodnje v Galenskem laboratoriju in vseh
OE lekarn.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava stične ovojnine za potrebe proizvodnje v Galenskem laboratoriju in vseh
OE lekarn.
Okvirna letna količina in predvidene vrste stične ovojnine so podrobno navedeni
v speciﬁkaciji, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 1. 2006 in/ali konec 31. 12.
2008.
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
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bnimi ustanovami oziroma zavodi, kot je naročnik (vsaj z dvema);
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-6).
11. da ponudnik za stično ovojnino zagotavlja, da je izdelana v skladu z obstoječo
pri naročniku. Obstoječi stični ovojnini je namreč prilagojena zunanja ovojnina;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-7).
12. da ponudnik zagotavlja rok dobave,
ki ne sme biti daljši kot 14 dni;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8).
13. da ponudnik za izdelke zagotavlja
certiﬁkat o ustreznosti;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-9).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Cena: 4.800 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom »razpisna dokumentacija
– stična ovojnina«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Št. 341
Ob-29888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, kontaktni osebi: splošni del: Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42; vsebinski
del: Sara Džankič, tel. 02/220-82-34, Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-42, faks 02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
dodelil naročnik: JN-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava drog za potrebe proizvodnje v
Galenskem laboratoriju Mariborskih lekarn Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
drog za potrebe proizvodnje v Galenskem
laboratoriju Mariborskih lekarn Maribor.
Okvirna letna količina in predvidene vrste
drog so podrobno navedeni v speciﬁkaciji, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2006 in/ali konec 31. 12. 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
od ponudnikov je pooblaščen za podpis pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na osnovi dokumentov, podatkov in
izjav, navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2)
in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: odločba Urada RS za zdravila.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem in poslovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe).
6. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;

Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
7. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok;
Dokazilo: izjava ponudnika(OBR-4).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: seznam strokovnega kadra z
dokazili o ustrezni strokovni izobrazbi vsaj
dveh strokovnjakov (OBR-5).
9. da je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo javnega naročila sodeloval s podobnimi ustanovami oziroma zavodi, kot je naročnik (vsaj z dvema);
Dokazilo: izjava ponudnika(OBR-6).
10. da ponudnik za droge, ki so na seznamu posebej označene (temnejša barva),
lahko na zahtevo naročnika, priskrbi ustrezen certiﬁkat o vsebnosti pesticidov, težkih
kovin in mikotoksinov, ter da ima vsaka droga certiﬁkat o skladnosti z veljavno evropsko
farmakopejo ali katero od drugih sodobnih
farmakopej in certiﬁkat o mikrobiološki kakovosti (kategorija A), kar je označeno v
prilogi – seznam drog, za vsako vrsto droge
posebej. Za droge, ki nimajo takega predpisa, je treba interne kakovostne zahteve
medsebojno uskladiti;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-7).
11. da ponudnik zagotavlja minimalni rok
uporabe droge 12 mesecev od datuma dobave;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8).
12. da ponudnik zagotavlja rok dobave,
ki ne sme biti daljši kot 10 dni;
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-9).
13. da ponudnik zagotavlja določeno količino pakiranja (1kg, 5kg oziroma 10 kg);
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Cena 4.800 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom »razpisna dokumentacija
– dobava drog«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
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Št.

Št. 2.3.-2669/05
Ob-29918/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Jelovčan, univ. dipl.
inž. gr., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/01/29-14-593, faks
+ 386/01/29-14-822, elektronska pošta: zoran.jelovcan@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/01/29-14-203, faks
+ 386/01/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/01/29-14-203, faks
+ 386/01/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
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: zaporedna številka naročila
29/2005-INFRA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava klimatskih naprav za drezine in
delovne stroje Plasser.
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:
29231240-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
46 kompletov klimatskih naprav za drezine (TMD 911-avtobusna, TMD 911-tovorna,
TMD 915, Robel RW 916, Geismar 916,
Robel 935) in delovne stroje Plasser (podbijalka 952, podbijalka 953, plug SSP 955).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: najkasneje do 1. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,600.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
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. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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, stečaja ali

9. lastno izjavo ponudnika, da bo prisoten pri prvi vgradnji in preizkusu vgrajene
opreme na posamezne vrste vozil.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. višina ponudbene cene – utež 75%.
Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna na osnovi spodaj
navedene formule:
Fi = (Fmin/ﬁ) x 75
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
2. Tehnična ustreznost – utež 20%.
V okviru tega merila se ocenjuje:
2.1 Garancijska in življenjska doba naprave
Garancijska doba:
– 1 leto – 0 točk,
– 2 leti – 1 točka,
– 3 leta – 2 točki,
– nad 3 leta – 3 točke,
Zagotavljanje rezervnih delov:
– 10 let – 1 točka,
– 11 in 12 let – 2 točki,
– 13 in 14 let – 3 točke,
– nad 15 let – 4 točke.
2.2. Zagotavljanje servisiranja
Čas zagotavljanja servisa v urah:
– do vključno 24 ur – 4 točke,
– do vključno 48 ur – 2 točki,
– do vključno 72 ur – 1 točka,
– nad 72 ur – 0 točk.
2.3. Intervali vzdrževanja
Interval vzdrževanja v mesecih:
– do vključno 2 mesecev – 0 točk,
– do vključno 6 mesecev – 1 točka,
– do vključno 12 mesecev – 2 točki,
– več kot 12 mesecev – 3 točke.
Končno število točk za posameznega ponudnika se izračuna po spodaj navedeni
formuli:
Ti = (ti/Tmax) x 20
ti- število točk i-tega ponudnika
T-max- število točk najboljšega ponudnika
3. Roki plačil utež – 5%
Rok plačila v dnevih
– 90 dni – 1 točka,
– 120 dni – 3 točke,
– 150 dni – 5 točk.
Vmesnih rokov med ponujenimi možnimi
(90, 120, 150) ni.
Daljših rokov od ponujenih ni.
Končno število točk za posameznega ponudnika se izračuna po spodaj navedeni
formuli:
Pi = (pi/Pmax) x 5
pi- število točk i-tega ponudnika
P-max- število točk najboljšega ponudnika
Ponudnik, ki zbere največje število točk
po vseh merilih je najugodnejši. V primeru
enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik,
ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2005.

likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz »vprašalnika za ponudnike«,
8. da je ponudnik, njegov partner ali glavni dobavitelj opreme v zadnjih 3 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
dobavil najmanj 100 kom klima naprav, ki
so bile vgrajene v železniške delovne stroje
in drezine,
9. da bo ponudnik prisoten pri prvi vgradnji in preizkusu vgrajene opreme na posamezne vrste vozil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni
prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – dokazilo ne sme biti starejše od 90
dni od skrajnega roka za predajo ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo ponudb.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13/01, z
dne 28. 2. 2001),
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirane ﬁnančne izkaze (bilance
stanja in bilance uspeha) za zadnje leto
pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen »vprašalnik za ponudnike«,
8. izpolnjen obrazec – reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel, pogodbo – posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena izjava – potrdilo
reference,
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 27, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, soba 115, kjer tudi dobijo
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30. 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: 30. 11. 2005
ob 11. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-29934/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe OŠ dr.
Franceta Prešerna Ribnica za obdobje od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ dr. Franceta Prešerna
Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, Podružnična šola Dolenja vas, Šolska ulica 9,
1331 Dolenja vas, Podružnična šola Sušje,
Sušje 2, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
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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: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega
olja (ELKO) v obdobju od 1. januarja 2006
do 31. decembra 2008. Predvidena količina
za eno leto je 220.000 litrov, v obdobju treh
let pa 660.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT. Bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni brezobrestni plačilni rok po uradnem datumu prejema računa, izstavljenega
po vsaki dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je tako dovoljenje na podlagi posebnega zakona potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo
poslovne banke, za pravne osebe,
– potrdilo poslovne banke in bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004, za
samostojne podjetnike posameznike,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste davke, ki bi jih moral poravnati,
– mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane svoje obveznosti
do kooperantov, dobaviteljev in podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o kakovosti ekstra lahkega
kurilnega olja,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
ekstra lahkega kurilnega olja,

– da bo dostava na naslov naročnika (na
vse tri lokacije),
– za zagotavlja kontrolo kakovosti,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– skupna vrednost ponudbe,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 399/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
32-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do
11. ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 15. uri; OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
Št. 731/2-10/2005
Ob-29936/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/669-61-00, faks 05/652-71-85, elektronska
pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema:
1. sklop: računalniki,
2. sklop: monitorji,
3. sklop: tiskalniki – laserski,
4. sklop: tiskalniki – termični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran.
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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: računalniki – 54 kom.,
2. sklop: monitorji – 77 kom.,
3. sklop: tiskalniki – laserski – 29 kom.,
4. sklop: tiskalniki – termični – 3 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora na javnem razpisu dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava banke, da bo ponudniku v primeru izbora na javnem razpisu izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
– da ponudnik zagotavlja dobavni rok,
– da ponudnik zagotavlja garancijsko
dobo,
– da ponudnik zagotavlja servisno službo,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas in
čas odprave napak,
– da je ponudnik ustrezno usposobljen
za servisiranje.

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ
Simona Kosa Podbrdo, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Most na
Soči 18a, Podbrdo 32, Gregorčičeva 18a,
5216 Most na Soči, Podbrdo, Kobarid, Slovenija, tel. 05/384-15-60, 05/380-85-30,
05/388-50-24,faks05/384-15-70,05/380-85-34,
05/389-97-26.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Paljk,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih in za posameznega naročnika za obdobje od 1. januarja 2006 do
31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ Dušana Muniha Most
na Soči, Most na Soči 18a, 5216 Most na
Soči, enota vrtca, Most na Soči 18a, 5216
Most na Soči, PŠ Dolenja Trebuša, Dolenja
Trebuša 68, 5282 Slap ob Idrijci, PŠ Podmelec, Kneža 1, 5216 Most na Soči, PŠ Šentviška Gora, Šentviška Gora 31, 5282 Slap ob
Idrijci, OŠ Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo
32, 5243 Podbrdo, OŠ Simona Gregorčiča
Kobarid, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid,
PŠ Breginj, Breginj 64, 5223 Breginj, PŠ
Drežnica, Drežnica 16e, 5222 Kobarid, PŠ
Smast, Smast 13, 5222 Kobarid, PŠ Livek,
Livek 11, 5222 Kobarid.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi zakona dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih bi moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnji BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o zagotavljanju dobavnega roka,
– izjava ponudnika o zagotavljanju garancijske dobe,
– izjava ponudnika o zagotavljanju servisne službe,
– izjava ponudnika o zagotavljanju odzivnega časa in časa odprave napak,
– izjava ponudnika o ustrezni usposobljenosti za servisiranje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005, do 10.
ure; v pisarni nabavnega sektorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 11. uri; sejna soba v upravni stavbi Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil za obdobje treh let,
razdeljenih v 10 sklopov. Ocenjena vrednost naročila za vse tri naročnike za tri leta
znaša 111,9 mio SIT, od tega za OŠ Dušana Muniha Most na Soči 49,8 mio SIT,
za OŠ Simona Kosa Podbrdo 15,6 mio
SIT, za OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
46,5 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT mora ponudnik ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 400.000 SIT. Če vrednost ponud-
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be v kumulativi ne presega vrednosti 30 mio
SIT bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42.
in 42.a členu ZJN-1. Pri dobavi živil morajo
ponudniki upoštevati vse veljavne predpise,
ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in
transporata le-teh; obvezno je poslovanje v
skladu s HACCP programom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču;
– za samostojne podjetnike: izpis iz poslovnega registra, ki ga izda AJPES;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke;
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke;
– za kmete: potrdilo o višini KD;
– dokazilo o poravnanih prispevkih in
davkih v skladu s predpisi;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
ponujenih živil;
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom;
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, skladno z veljavnimi predpisi;
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, na vse lokacije naročnikov;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,

– lastna proizvodnja,
– odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/05/1-666-05/376.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2005.
Cena: 9.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
30-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 15. uri; OŠ Dušana Muniha Most na Soči,
Most na Soči 18a, 5216 Most na Soči.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
OŠ Dušana Muniha Most na Soči,
OŠ Simona Kosa Podbrdo,
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Ob-29938/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (pripomočki za
čiščenje, vrečke, rokavice ipd.) za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna Ribnica, Šolska ul. 2, 1310 Ribnica, PŠ Dolenja vas, Šolska ul. 9, 1331 Dolenja vas, PŠ Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
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: dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov
za potrebe naročnika, za obdobje treh let.
Ocenjena vrednost znaša za eno leto 3,5
mio SIT, za tri leta pa 10,5 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora biti ponudbi priložen
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je tako
dovoljenje na podlagi posebnega zakona
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2005.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja in potrdilo poslovne banke,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi stalno dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, ki so predmet razpisa,
– vsi ponujeni izdelki morajo biti opremljeni z deklaracijami in ustrezati vsem
predpisom, normativom in standardom v
RS, ki urejajo področje,
– da so vsa čistila namenjena splošni
uporabi in morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve za uporabnika in okolje,
– da so ponujeni izdelki neškodljivi za
zdravje in prijazni okolju,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 397/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
32/1-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do
11. ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 15.30; OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ul. 2, 1310 Ribnica.
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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Ob-29939/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/835-04-00, faks
01/835-04-20.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe OŠ dr. Franceta Prešerna
Ribnica za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ dr. Franceta Prešerna
Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava pisarniškega materiala za
obdobje treh let. Ocenjena letna vrednost
dobav znaša 4,5 mio SIT, za tri leta pa 13,7
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
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zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je dovoljenje
potrebno na podlagi posebnega zakona,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja in potrdilo poslovne banke,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi razpisan
pisarniški material,
– da so vsi izdelki opremljeni z ustreznimi deklaracijami in ustrezajo predpisom,
normativom in standardom v Republiki Sloveniji,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 398/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
32/2-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 16. uri; OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ul. 2, 1310 Ribnica.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2005.
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Gradnje
Št. 023-61/2005

Ob-29495/05
Popravek

V javnem naročilu za izbiro izvajalca za
nadaljevanje sanacije Krekovega trga 10,
JN 05/322537, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005, Ob-27992/05
se spremeni točka objave IV.3.6):
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Št. 41/05

Ob-29899/05
Popravek

V javnem razpisu Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju – izgradnja
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave
za Mestno občino Koper in Občino Izola,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84 dne
16. 9. 2005, Ob-24828/05 in TED – Evropske
skupnosti dne 16. 9. 2005 št. objave 2005/S
179-177041, se popravijo sledeče točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, SI-6000, Koper.
Mestna občina Koper
Ob-29882/05
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 ZPC, ZIL Inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Milan Črepinšek, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-98-95, faks 01/430-45-80, elektronska
pošta: milan.crepinsek@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL Inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, 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., vložišče, 5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: A2 Karavanke–Obrežje, izvedba elektro strojnih instalacij predora Šentvid
na AC odseku Šentvid–Koseze.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: A2 Karavanke–Obrežje,
izvedba elektro strojnih instalacij predora
Šentvid na AC odseku Šentvid–Koseze.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba elektro in strojnih del za predor
Šentvid:
a) obstoječi del galerije,
b) obstoječe vzhodna in zahodna rampa
ob galeriji,
c) novoizgrajeni del galerije,
d) dvopasovni predor,
e) kaverne,
f) tropasovni predor,
g) izključevalna vzhodna in vključevalna zahodna rampa v predor iz Celovške
ceste;
in obsega sledeča dela:
– splošno,
– napajanje z električno energijo,
– razsvetljava v predoru,
– prezračevanje,
– sistem za nadzor kakovosti zraka in
sistem za krmiljenje prezračevanja,
– klic v sili,
– požarno zaznavanje in javljanje,
– oprema za nadzor in vodenje prometa,
– sistem TV nadzora,
– zagotavljanje radijskega signala v predoru,
– sistem daljinskega vodenja,
– vgrajena oprema predora,
– podrejeni center vodenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šentvid–Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih
naročil (CPV): 45310000-3, 45311000-0,
50961110-3; glavni besednjak, glavni predmet: A2 Karavanke–Obrežje, izvedba elektro strojnih instalacij predora Šentvid 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: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 81,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Javna sredstva Republike Slovenije in kredit
Evropske investicijske banke (EIB).
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 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 5.300 mio SIT za izvedbo
vseh razpisanih del; uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali nominirani podizvajalec pri vsaj enem javnem naročilu
za istovrstna dela (izvedba elektro strojnih
instalacij) v enaki vrednosti, kot je predmet
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javnega naročila v zadnjih 5 letih ali vsaj
dve javni naročili za istovrstna dela (izvedba elektro strojnih instalacij) 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 elektro
ali strojne stroke z opravljenim strokovnim
izpitom in 10-letnimi izkušnjami pri izvedbi
del in to najmanj 5 let kot odgovorni vodja
del; prikaz tekočih sredstev v višini 2.000
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 5.1g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1g,
– 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 5.1g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu, doseženim z vsemi gradbenimi
deli v zadnjih treh letih in projekcijo za naslednji dve leti; 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

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 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: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršenkoli uporaben sklic: kredit EIB.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

partner v skupnem nastopanju ali nominirani podizvajalec, za istovrstna dela, 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 odgovornih za nadzor kakovosti, 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 in za nadzor kakovosti; 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 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: Uradni list RS, št. 62 z dne
1. 7. 2005, Ob-18249/05 in Glasilo evropske
skupnosti št. 2005/S 123-121383.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000598/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 150.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
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: 1. 12. 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.
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Ob-29896/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Koren,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-27/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba interierske prenove desnega dela
2. in 3. nadstropja ter jedra poslovne
stavbe na Verovškovi 70 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Verovškova 70.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.31.50, dodatni predmeti: 45.31.00.00,
45.32.00.00, 45.33.00.00, 45.40.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
interierske prenove desnega dela 2. in 3.
nadstropja ter jedra poslovne stavbe na Verovškovi 70 v Ljubljani – prenova ca. 600 m2
pisarniških prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% vrednosti opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
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bo plačal situacije v roku najmanj 30 dni od
datuma evidentiranega prejema situacije v
vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– redni izpisek iz obrtnega registra;
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupni prihodki v letu 2003 ali 2004 ne
smejo biti manjši od 150,000.000 SIT;
– ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
mora izkazati pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– predložitev terminskega plana izvedbe
pogodbenih obveznosti;
– kopija veljavne zavarovalne pogodbe
in/ali police, iz katere je razvidno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini
10,000.000 SIT za poškodovanje oseb in
stvari z razširitvijo kritja za odgovornost za
škodo na objektu, katerega izvajalec gradi
oziroma dela na njem (v skladu z določili
ZGO-1-UPB-1);
– rok izvedbe prenove v naslednjih fazah:
– selitev delovnih mest 2. nadstropja in
začetek izvajanja demontažnih in rušitvenih
del v roku največ 30 koledarskih dni od podpisa pogodbe,
– 1. faza: prenova 2. nadstropja – rok
izvedbe največ 105 koledarskih dni,
– selitev delovnih mest obeh nadstropij
– 15 koledarskih dni,
– 2. faza: prenova 3. nadstropja – rok
izvedbe največ 90 koledarskih dni;
– minimalno zahtevan garancijski rok
za kvalitetno izvedena dela, vgrajeno in
pomično opremo je 5 let od dneva prevzema
objekta;
– minimalno zahtevan garancijski rok
za dobavljeno serijsko opremo je 3 leta od
dneva prevzema objekta;
– najmanj 5 referenc iz naslova izdelave
stavbnega in drugega pohištva po meri s
potrdili investitorja referenčnega objekta;
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– dokumentacija za serijsko opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost – največ 90
točk,
2. reference
iz
naslova
izdelave
stavbnega in drugega pohištva po meri –
največ 5 točk,
3. garancijski rok – največ 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: VOD-27/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Javnega podjetja
Energetika
Ljubljana,
d.o.o.
št.:
02924-0253764022 pri Novi Ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana s sklicem na št.
600-27-05. Vplačilo je možno tudi na blagajni
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan med 7. in 13. uro. Znesek
plačila razpisne dokumentacije vključuje
20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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 15. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11.
2005 ob 11.30, Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 28. 10. 2005.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-29897/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: po
pošti na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70.

va.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-

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: PDO 62-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba delne prenove poslovne stavbe
Verovškova 62:
– izvedba obnove 12 sanitarij;
– izvedba dveh čajnih kuhinj v prostorih
I/13 in I/40;
– obnova čajnice, čajne kuhinje in sanitarij v prizidku kotlovnice;
– predelava pisarniških prostorov za
GIS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana – Verovškova 62.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
v skladu s popisom iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe in rok za dokončanje del je
100 koledarskih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, menica za
odpravo napak v višini 10% opravljenih pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma evidentiranega prejema
situacije v vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
– ponudnikov transakcijski račun ne
sme biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– reference ponudnika iz naslova izvajanja obrtniško vzdrževalnih del na enakih in
podobnih poslovnih objektih,
– reference ponudnika iz naslova izvedenih del netipske opreme na enakih in podobnih poslovnih objektih,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– okvirni terminski plan,
– garancijski rok,
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena vrednost – 85 točk,
– reference iz naslova izvajanja obrtniško vzdrževalnih del opremljanja enakih in
podobnih poslovnih objektov – 10 točk,
– garancijski rok za kvalitetno izvedena
dela in vgrajeno opremo – 5 točk
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 62-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 500-62-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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 31. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 14. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 570/05
Ob-29929/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo uprave, kontaktni osebi: Magda Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela:
– zamenjava ostrešja in kritine na
upravi,
– sanacija pralnice,
– sanacija dimnika v vrtnariji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: delovna enota Ravne
pri Šoštanju, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št. 1630/2005
Ob-29898/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Krista Gombač, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/731-09-30, faks 05/731-09-40,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna infrastruktura v Gabrovem
naselju, Divača.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
menica za odpravo napak v garancijskem
roku.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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. najnižja cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št:
01219-0100006052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: 4 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma pooblaščene osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 13.30; Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, Divača.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Občina Divača
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– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence (dokaz ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokaz ne sme biti starejši od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokaz ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (dokaz
mora biti v originalu in ne starejši od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran – velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 (dokaz
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da je izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke« – pisna izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vsa razpisana dela – pisna izjava ponudnika;
– da je seznanjen z razmerami na delovišču – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odpravo napak v garancijski dobi, ki je običajna za razpisana dela
– pisna izjava ponudnika;
– da je predložil spisek podizvajalcev;
– da je predložil seznam najpomembnejših izvedenih gradbenih del, podobnih
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razpisanim, v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe – izpolnjen obrazec z
dokazili.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije: po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec s pripisom
za razpisno dokumentacijo »gradbena dela
– DE Ravne pri Šoštanju«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 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 15. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 10. uri, sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
33,700.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 403-272/05
Ob-29940/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete,
Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31, faks 05/365-91-33,
elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si,
internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-272/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za novogradnjo Podružnične šole Danila Lokarja v Budanjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Budanje.
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 20. 12. 2005, konec 1. 9.
2006.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-272/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina, pod rubriko Razpisi. Kolikor
bo naročnik razpisno dokumentacijo posredoval ponudniku po pošti, je cena 5.000 SIT
z vključenim DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do
10. ure na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotne osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 10.30; javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A,
Ajdovščina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-29951/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektron-
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ska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00466.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabin za cestninske postaje na
AC v Sloveniji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.8.00-4.
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: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,817.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira iz Javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je
določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma
izpisek iz bilance stanja za zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
dobav in vgradenj kabin z delovnim mestom
v zadnjih petih letih,

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000564.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije
na odseku avtoceste A2/0020 Malence–
Šmarje Sap od km 3,800 do km 6,300.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: A2/0020 Malence–Šmarje
Sap.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
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: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,920.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila (obnova,
rekonstrukcija ali novogradnja voziščne konstrukcije) v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00466.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 12. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29952/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.

Stran

Stran

7972 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000564.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005 ob
11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Popravek
Ob-29821/05
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, objavlja v javnem
razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Zavarovanje premoženja, oseb in interesov«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93, z dne 21. 10. 2005,
Ob-28326/05 popravek v točki III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna
dokazila:
V osmi točki se črtata točki a) in b):
a) izračun zahtevane višine zajamčenega kapitala (garancijski sklad) in
b) doseženo višino zajamčenega kapitala za preteklo poslovno leto (2004).
Doda se nova a) točka, ki se glasi:
a) Da predloži izkaz kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS-P)
na dan 31. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravek
Ob-29858/05
V javnem razpisu storitev varovanja
prostorov in zgradb (ﬁzičnega in tehničnega)
Zdravstvenega doma Ljubljana, objavljene-
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ga v Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005, se
tretja alineja točke III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dopolnila, pravilno glasi:
izjava o odzivnem času v primeru intervencije. V točki III.2.1.3) se doda nova alineja:
ponudnik, ki se prijavlja na prvi sklop,
priloži osnutek načrta obhodov za lokacijo Metelkova 9.
Zdravstveni dom Ljubljana
Popravek
Ob-29871/05
Naročnik Mestna občina Velenje, spreminja trajanje javnega naročila za javni razpis
prevoz učencev osnovnih šol v Mestni občini Velenje, objavljen v Ur. l. RS št. 91 z dne
14. 10. 2005, Ob-27511/05, in sicer začetek
1. 1. 2006; konec 31. 12. 2006.
Mestna občina Velenje
Popravek
Ob-29911/05
Naročnik Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko je v Uradnem listu RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26243/05, objavil javno naročilo za razvoj, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR z oznako JN05/2005.
V objavi se spremenijo naslednje točke, ki
se popravljene glasijo:
Datum v točki IV.3.2) se pravilno glasi:
8. 11. 2005.
Datum in ura v točki IV.3.3) se pravilno
glasi: 9. 11. 2005 do 12. ure.
Datum in ura v točki IV.3.7.2) se pravilno
glasi: 9. 11. 2005 ob 13. uri.
Pogoja 6 in 7 v točki III.2.1 se spremenita
tako, da se glasita:
6. Ponudnik ima veljaven certiﬁkat kakovosti ISO 9001:2000 ali primerljiv na področju razvoja programske opreme ali za
svetovanje na področju projektnega vodenja
ali za celotno poslovanje ponudnika oziroma
veljavno potrdilo o njegovem pridobivanju.
7. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, kar ponudnik izkazuje s tem da
ponudnik v preteklih 6 mesecih do vštevši
dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
Določila v točki III.2.1.2) se spremenijo
tako, da se glasijo:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: Obrazec BON, iz katerega je razvidno stanje
blokad poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih ali ustrezni enakovredni obrazci, ki jih
izdaja poslovna banka ponudnika oziroma
druge sprecializirane institucije, pri katerih
ima ponudnik odprte račune in iz katerih so
razvidni ti podatki;
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-4: Prijava
ter priloge iz točke 7;
Določila v točki III.2.1.3) se spremenijo
tako, da se glasijo: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: ustrezen veljaven certiﬁkat
kakovosti ISO 9001:2000 ali drug primerljiv
certiﬁkat oziroma veljavno potrdilo o njegovem pridobivanju (certiﬁkat oziroma potrdilo
o njegovem pridobivanju mora biti izdano
s strani pooblaščenega certiﬁkacijskega
organa). Opomba: Za potrebe tega javnega
razpisa zadošča, da ima kdorkoli od sodelujočih v ponudbi (ponudnik, partner ali
podizvajalec) zahtevan certiﬁkat.

Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Agencija RS za regionalni razvoj
Popravek
Ob-29961/05
V javnem naročilu za izbiro nadzornika
za nadziranje gradnje in rekonstrukcije objekta ter koordiniranje in izvajanje varstva in
zdravja pri delu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 96 dne 28. 10. 2005, Ob-29116/05,
in sicer v obrazcu 1-SI se v poglavju: II.2)
Količina ali obseg javnega naročila
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
Doda odstavek: naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji,
kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu
z določbo 20. člena ZJN-1. Prav tako si
naročnik pridržuje možnost uporabiti določbo 97. člena ZJN-1, kolikor bo prišlo
do dodatnih storitev ali do novih storitev.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29447/05
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 20.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozne storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 20.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75-dnevni
plačilni rok 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
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;
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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 o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst storitev;
9. izjava, da ima vsaj 5 avtobusov s 45
sedeži;
10. izjava, da bo storitve opravljal vse dni
v letu pod enakimi pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 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:
Prevozne storitve.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 10. uri; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon, zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost naročila je 14,000.000 SIT z
DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

ka ni uveden postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež – izjava;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – izjava;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – izjava;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo
javnega naročila – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ne sme
imeti v zadnjih šestih mesecih blokiranega
računa – potrdilo banke, kjer ima ponudnik
TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti licenco za prevoze v cestnem prometu – dokazilo pristojnega organa, da ima ponudnik licenco za
prevoze v cestnem prometu;
– ponudnik mora imeti tehnično brezhibna vozila z opremo, ki jo določajo predpisi
za prevoze otrok – izjava o tehnični brezhibnosti vozil in ustrezni opremi;
– ponudnik mora imeti najmanj 3 ustrezna vozila, katerih vsako ima kapaciteto najmanj 70 otrok – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
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: dokumentacija je na voljo brezplačno.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 12.30; Agencija za šport Ljubljana, Staničeva 41, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje možnost, da z izbranim ponudnikom na podlagi 97. člena Zakona o javnih
naročilih na podlagi postopka s pogajanji
brez predhodne objave sklene pogodbo o
opravljanju prevoznih storitev, ki so predmet
tega razpisa, tudi za leto 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Agencija za šport
Ljubljana

Ob-29452/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za šport Ljubljana, kontaktna
oseba: Marko Lebar, Staničeva 41, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-82-10, faks
01/232-37-63, elektronska pošta: marko.lebar@as-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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz učencev na plavalne tečaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prevoz na relaciji ljubljanske osnovne šole – kopališče Tivoli.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
se izvajajo celo leto, in sicer 5-krat tedensko
vsak delovni dan v času pouka.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora za resnost ponudbe
kot ﬁnančno zavarovanje predložiti menico
v vrednosti 500.000 SIT;
– ponudnik mora za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti menico v
vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora nuditi 30-dnevni plačilni rok. Avansnih
plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljene za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljene potrebno – izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudni-
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Ob-29835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni osebi:
Klavdij Bembič – za vprašanja in tajništvo
– za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-731,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
klavdij.bembic@komunalakoper.si,
internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
občasno izvajanje programa čiščenja in
vzdrževanja javne snage javnih površin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: območje
Mestne občine Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: občasno izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javne snage javnih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec do
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
2,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
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(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
6. da ponudnik razpolaga z določenim
številom delavcev za izvedbo javnega naročila(najmanj 21) skladno z razpisno dokumentacijo;
7. da ponudnik razpolaga z tehničnimi
delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;
8. vsi delavci, ki bodo izvajali to javno
naročilo, morajo aktivno obvladati slovenski jezik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
6. potrdilo o zaposlitvi delavcev, ki bodo
izvajali storitve javnega naročila skladno z
zahtevami naročnika;
7. popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila
skladno z zahtevami naročnika;
8. izjavo ponudnika, da vsi delavci, ki
bodo izvajali to javno naročilo, aktivno obvladajo slovenski jezik (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2005, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV. Valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.

Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 12. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 11. uri v sejni sobi; Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-29849/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Noel Škerjanc, Kotnikova 38 (glavna pisarna), 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-52-99, faks 01/478-53-69, elektronska pošta: noel.skerjanc@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: zavarovanje
404-01-25/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb na MŠŠ na področju srednjega šolstva, in sicer: srednje šole, zavodi in dijaški domovi v RS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.30.00.00-3.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 66.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 8,500.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati do vključno 30. 6. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v 12 enakih mesečnih
obrokih, 30. dan od dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence (o registraciji ponudnika),
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazila: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
4. 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.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež in ki na dan oddaje ponudbe
ni starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatek o plačilni sposobnosti;
Dokazilo:
– obrazec BON 2, ki mora odražati stanje
zadnjega meseca pred oddajo ponudbe in
iz katerega je razvidno, da ponudnik na dan
pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih do dneva sestavitve obrazca o
plačilni sposobnosti ni bil blokiran in mora
odražati stanje zadnjega meseca pred oddajo ponudbe.
2. izkazovanje resnične in poštene slike
ﬁnančnega stanja ponudnika;
Dokazilo: zadnje revidirano letno poročilo, ki zajema celotno zadnje revizijsko poročilo pooblaščene revizijske hiše vključno
z izkazanim mnenjem pooblaščenega revizorja brez pridržkov.
3. izpolnjevanje zakonsko določene
višine solventne meje in garancijskega
sklada;

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje tovornih vozil MAN – 28 vozil in
Mercedes – 11 vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za opravljeno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanju zahtev v skladu
z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 11. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 11. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Nigrad d.d. Maribor

Dokazilo: izjava ponudnika, da izpolnjuje
zakonsko določeno višino solventne meje in
garancijskega sklada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
Dokazilo: izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
2. urejenost pozavarovanja ponudnika;
Dokazilo: izjava pozavarovatelja-ev ponudnika, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih tveganj, ki po tabelah maksimalnega
kritja presegajo lastne deleže v izravnavanju
nevarnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu (ZZavar).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-25/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 12. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 12. 2005 ali 52 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 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38 (sejna soba III. nadstropje),
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: 27. 10. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1376
Ob-29853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: izvajanje
storitev.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje tovornih vozil MAN in Mercedes.

Stran

Št. 1377
Ob-29855/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: izvajanje
storitev.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje gradbene in komunalne mehanizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje gradbene in komunalne mehanizacije
– ca. 100 strojev.

Stran
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za opravljeno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanju zahtev v skladu
z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 11. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 11. 2005 do 8. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 101/05
Ob-29875/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center RS za poklicno izobraževanje, kontaktna
oseba: Tanja Logar, tel. 01/58-64-268, Ob
železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-64-200, faks 01/54-22-045, elektronska pošta: Tanja.logar@cpi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Center RS za poklicno izobraževanje, tajništvo naročnika, Ob železnici 16,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-64-200,
faks 01/54-22-045.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Center RS
za poklicno izobraževanje, tajništvo naročnika, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-64-200, faks 01/54-22-045.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izdelavo spletnih baz po
odprtem postopku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center RS za poklicno
izobraževanje Ljubljana, Ob železnici 16,
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: predmet javnega razpisa je izbira izdelovalcev
spletnih baz podatkov za naročnika, ki vsebuje storitve, razvidne v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od pravnomočnega
zaključka izbire najugodnejšega ponudnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni
podjetniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60 točk,
2. rok izvedbe – 5 točk,
3. redno vzdrževanje – 10 točk,
4. reference – 10 točk,
5. funkcionalnosti – 15 točk.
Podrobnejša obrazložitev meril razvidna
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005, vsak
delovni dan do vključno dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb v tajništvu naročnika, to je 25. 11. 2005 do 9. ure.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki nakažejo navedeni znesek na
podračun pri UJP 01100-6030633011. Pri
dvigu dokumentacije se morajo izkazati z
dokazilom o izvedenem plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2005. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele
na njegov naslov do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2005
ob 10. uri; Center RS za poklicno izobraževanje Ljubljana, Ob železnici 16, 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: 28. 11. 2005.
Center RS za poklicno izobraževanje
Št. 135
Ob-29881/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Kranj, kontaktna oseba: Erika Rozman, Kidričeva cesta 51, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/280-55-12, faks
04/280-55-29, elektronska pošta: vdckranjracunovodstvo@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 storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava in razdelitev obrokov prehrane
(malice).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: enote VDC Kranj, Škofja
Loka, Tržič.
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: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe 1 bianco menica
s pooblastilom za izpolnitev menice in nalogom za plačilo menice, v višini 10% ponudbene vrednosti za sklop/sklope javnega
naročila, za katerega/katere daje ponudnik
ponudbo, plačljivo pri banki – domiciliatu, ki
vodi transakcijski račun ponudnika;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic
v višini 10% pogodbene vrednosti, 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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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Št.

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– kazenska evidenca. Izjava, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ne sem biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli
drugi postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– kazenska evidenca. Potrdilo ne sem biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež. Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0 (nič);
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je podal podatke za vse transakcijske račune, ki
jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o
nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo o zagotavljanju izvajanja storitev;
11. da predloži podpisano izjavo o oddaljenosti prostorov, v katerih bo izvajal storitve;
12. da predloži podpisano izjavo o
plačilnih pogojih;
13. da kot garancijo za resnost ponudbe predloži eno bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in nalogom za plačilo
menice v višini 10% ponudbene vrednosti
za sklop/sklope javnega naročila, za katerega/katere daje ponudbo, plačljivo pri banki – domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika;
14. da predloži podpisano izjavo, da bo
ob podpisu pogodbe kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložil

za obrambo, na območju Republike Slovenije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje okolice objektov MO RS, razdeljeno v 4 sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fca naročnikove lokacije/kraji na območju Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Čiščenje okolice objektov MO RS, razdeljeno v 4 sklope:
1. sklop: Ljubljana Vojkova-Dimičeva-Kranjčeva; v okvirni skupni površini tal
80.000 m2,
2. sklop: ljubljansko, dolenjsko in gorenjsko območje; v okvirni skupni površini tal
66.400 m2,
3. sklop: štajersko-prekmursko območje;
v okvirni skupni površini tal 3.900 m2,
4. sklop: postojnsko, novogoriško in koprsko območje; v okvirni skupni površini tal
4.950 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: razpisana storitev se bo izvajala
v skladu z dogovorom na posamezni lokaciji/kraju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini najmanj 0,5% od vrednosti predložene
ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh
ponujenih sklopov), oziroma najmanj 50.000
SIT, kot jamstvo, da bo, če bo ponudnik
izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod
razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.
– ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini 0,5% pogodbene vrednosti brez DDV, oziroma najmanj
50.000 SIT, veljavno najmanj 26 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema računa.
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) 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 ponudnikova ponudba
priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo cene-ponudba, za ponujeni sklop (en,
več ali vse); z vpisanimi podatki (cena, vrednost, idr.),
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima ponudba priložena dokazila, ki
o ponudniku izkazujejo, da:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;

dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in nalogom za plačilo menic v višini
10% pogodbene vrednosti, plačljivi pri banki – domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije in točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 12. uri; Varstveno delovni center Kranj,
Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Varstveno delovni center Kranj
Št. 404-08-424/2005-14
Ob-29886/05
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 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-40, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@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: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B/27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: MORS 351/2005-ODP
za čiščenje okolice objektov Ministrstva
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– 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;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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;
– 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:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– 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;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik ne sme imeti blokiranega
transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o
plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, kar
dokazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
in kadrovskih zmogljivostih ter priloženim
izpolnjenim, podpisanim in žigosanim spiskom pogodb.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
Naročnik bo posamezen sklop tega javnega naročila oddal ponudniku, ki bo predložil najnižjo skupno vrednosti posameznega
ponujenega sklopa, o čemer bo ponudnike
seznanil s pisno odločitvijo.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-424/2005-14.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do 24. 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 351/2005-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
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 14. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-29889/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: izvajanje
storitev.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje strojnih storitev in prevozov s
tovornimi vozili.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje strojnih storitev in prevozov s tovornimi vozili v ocenjeni vrednosti 30,000.000
SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za opravljeno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanju zahtev v skladu
z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 11. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 11. 2005 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.
Ob-29890/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Boris Korošec, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: izvajanje
storitev.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje splošnih gradbenih del na področju vzdrževanja javnih prometnih površin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje splošnih gradbenih del na področju vzdrževanja javnih prometnih površin v ocenjeni
vrednosti 30,000.000 SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za opravljeno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanju zahtev v skladu
z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 24. 11. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 24. 11. 2005 do 8. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d.

ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
1. ponudnik mora imeti minimalni obseg
prihodkov v posameznem letu za leto 2003
in/ali 2004 v višini 50,000.000 SIT letno,
2. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– koncesijska listina oziroma potrdilo o
statusu pooblaščenega serviserja za popravilo in vzdrževanje vozil,
– kadrovska struktura: najmanj 15 zaposlenih delavcev za nedoločen čas, od tega:
– 1 delavec s t.i. strokovno usposobljenostjo COTECH (KOTEH),
– najmanj 6 avtomehanikov,
– najmanj 4 avtokleparje ali avtoličarje,
– zagotavljanje nadomestnih vozil,
– odzivni čas za popravila in vzdrževanje
vozil je 3 delovne dni, v primeru, da popravilo traja dlje, je potrebno brezplačno zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo,
– zagotovitev intervencijskih popravil na
terenu in vleke vozil non-stop (24 ur),
– zagotavljanje priprave vozil za tehnični
pregled,
– za sklop 1: zagotavljanje celovite storitve vzdrževanja in popravil vozil, in sicer:
– avtomehanične storitve;
– avtokaroserijske storitve;
– avtoličarske storitve;
– avtoelektrikarske storitve;
– avtotapetniške storitve;
– preventivni tehnični pregledi;
– popravila udrtin brez klasičnega klepanja in ličanja (posledica toče in drugih
elementov);
– brezplačne cenitve in ogledi naročnikovih karamboliranih vozil (škode iz
kaska) pri ponudniku (v primeru popravila,
ki ga krije zavarovalnica, mora ponudnik
upoštevati urne postavke, ki jih postavi zavarovalnica);
– kemično čiščenje notranjosti vozil;
– odstranjevanje smol s površine vozil;
– storitve vlečne službe;
– nadomestna vozila.
– razpisane storitve morajo opravljati
strokovno usposobljeni delavci, ki morajo
pri svojem delu uporabljati specialna orodja,
katera predpisuje proizvajalec vozil,
– za sklop 2: zagotavljanje vulkanizerskih storitev in dobave avtomobilskih pnevmatik, in sicer:
– menjava avtomobilskih pnevmatik;
– uravnoteženje avtomobilskih pnevmatik;
– krpanje avtomobilskih pnevmatik;
– dobava avtomobilskih pnevmatik.
– zagotavljanje pranja in notranjega čiščenja vozil,
– garancijski rok:
– najmanj 12 mesecev za vgrajene
originalne rezervne dele in material;
– najmanj 6 mesecev za dobro izvedbo del (storitev).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Ob-29891/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-63, faks 01/588-97-59, elektronska
pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-42/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popravila in vzdrževanje službenih motornih vozil po sklopih:
1. mehanika, karoserija, vlečna služba,
nadomestna vozila, originalni rezervni deli
in vgrajeni material;

2. vulkanizerske storitve, avtomobilske
pnevmatike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Verovškova 70, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E (osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.11.00.00; glavni besednjak, dodatni predmeti: 50.11.20.00, 50.11.80.00,
50.11.60.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.11.00.00, glavni besednjak, dodatni predmeti: 50.11.20.00, 50.11.60.00,
50.11.80.00.
2) Kratek opis: popravila in vzdrževanje
službenih motornih vozil po sklopih:
1. mehanika, karoserija, vlečna služba,
nadomestna vozila, originalni rezervni deli
in vgrajeni material.
3) Obseg ali količina: popravila in vzdrževanje okvirno 110 vozil za obdobje dveh
let.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.60.00, glavni besednjak, dodatni predmet: 50.11.65.00.
2) Kratek opis: vulkanizerske storitve,
avtomobilske pnevmatike.
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: popravila in vzdrževanje okvirno 110 vozil za obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do 15. 3.
2006, bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne
ponudbene vrednosti za dveletno obdobje
brez DDV, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 3% skupne
ponudbene vrednosti za dveletno obdobje
brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni od datuma izdaje posameznega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
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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.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-19753/05 z dne 15. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila za sklop 1:
1. ponudbena vrednost storitev – največ
45 točk,
2. popust na cene originalnih rezervnih
delov in vgrajenega materiala – največ 40
točk,
3. oddaljenost ponudnika – največ 5
točk,
4. delovni čas delavnice – največ 5
točk,
5. storitev »Renault minuta« – največ 5
točk.
Merila za sklop 2:
1. ponudbena vrednost storitev – največ
40 točk,
2. popust na cene avtomobilskih pnevmatik – največ 60 točk,
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-42/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-42-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13. uro.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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 15. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 13. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 9/05
Ob-29910/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve, Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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02/228-62-09, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: služba za
javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-94, faks 02/228-65-89,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba
za javna naročila in nabavo, Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo:
Marija Horvat, Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-63-61,
02/228-62-29, faks 02/228-65-89, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN5-S/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekel,
– zavarovanje računalnikov,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje poklicne odgovornosti
zdravnikov,
– zavarovanje zalog cepiv v hladilnikih,
– avtomobilsko zavarovanje,
– kolektivno zavarovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna lokacija naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji,
2. potrdilo, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,

4. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba,
2. podatki o ponudniku,
3. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji,
4. izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov,
5. izjava ponudnika o nepovezanosti,
6. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja,
7. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika,
8. pogodba,
9. predračun z navodili za izpolnitev,
10. strokovna priporočila (reference),
11. izjava ponudnika o času in načinu
izvedbe storitve,
12. izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe,
13. izjava o varovanju poslovne skrivnosti,
14. izjava ponudnika o izplačilu odškodnin,
15. izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
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:
B1) spodaj navedena merila:
A. višina premije – 85%,
B. rok izplačila odškodnin oziroma zavarovalnin – 10%,
C. rok plačila premije – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005:
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun naročnika pri OE UJP Slov. Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 3. 2006 ali 3 mesecev 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: 5. 12. 2005
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, služba za javna naročila in nabavo,
Ulica talcev 9, pritličje, soba 102, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

– da ponudnik upošteva pri pripravi jedilnikov navodila naročnika in dnevne energetske potrebe otrok, glede na starostne
skupine in različno sestavo ter kaloričnost
obrokov,
– da ponudnik upošteva vse veljavne
predpise, ki urejajo področje prehrane, priprave in razdeljevanja le-te,
– da ponudnik izvaja storitev v skladu s
HACCP programom,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena za celotno razpisano
storitev,
– strokovna priporočila/reference,
– certiﬁkati ISO,
– število zaposlenih živilskih tehnologov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na podračun Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
št. 01302-6030677142, sklic na številko
11-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do
14. ure; kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 12. uri; Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, Begunjska cesta 7, 4248 Lesce.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

Št. 385/05
Ob-29931/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, kontaktna oseba: Janez Zupan, Begunjska cesta
7, 4248 Lesce, Slovenija, tel. 04/533-76-00,
faks 04/533-76-10, elektronska pošta: Janez.Zupan1@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www.o-lesce.kr.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehranske storitve za potrebe Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
(JN-1/2005).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je priprava prehrane za potrebe Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce in to na dveh lokacijah: na
matični šoli v Lescah in na podružnični
šoli v Begunjah. Priprava hrane obsega
zajtrk, dopoldansko malico in kosilo za
potrebe matične in podružnične šole. Naročilo se oddaja za obdobje dveh let, in
sicer od 1. januarja 2006 do 31. decembra
2007. Izbrani izvajalec bo organiziral prehrano za učence in zaposlene v Osnovni
šoli F. S. Finžgarja Lesce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola F. S.
Finžgarja Lesce, Begunjska cesta 7, 4248
Lesce in Osnovna šola Begunje, Begunje
na Gorenjskem 27b, 4275 Begunje na Gorenjskem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B – storitve

ZJN-1-UPB1: kategorija 17, predmet: hotelske in restavracijske storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava prehrane za potrebe Osnovne šole F. S.
Finžgarja Lesce na dveh lokacijah: na matični šoli v Lescah in na podružnični šoli v Begunjah. Storitev se oddaja za obdobje dveh
let (od 1. januarja 2006 do 31. decembra
2007). Priprava prehrane obsega na obeh
šolah: zajtrk, dopoldansko malico in kosilo
za učence in zaposlene delavce. Število posameznih obrokov in obseg storitve je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec bo
moral zagotoviti storitev priprave prehrane
vse dni v letu, ko poteka pouk.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti ponudbe, izročena naročniku
ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: fakturiranje opravljenih storitev enkrat mesečno, prvi
delovni dan v mesecu za pretekli mesec,
plačilo v 30 dneh po prejemu listine, ki je
podlaga za plačilo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
ponudnikov, mora ponudbi priložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– veljavno dovoljenje za opravljanje storitve, ki je predmet naročila,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
kot pravna oseba,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P – za samostojne podjetnike bilanca uspeha in bilanca
stanja – in potrdilo poslovne banke,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
prispevke in davke v skladu s predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi opravljanje storitve vse dni v letu, v času, ko poteka
pouk,
– da ponudnik zagotovi opravljanje storitve, ne glede na število obrokov, tudi ob
sobotah, v primeru, da bo v šoli potekal
pouk,

Stran

Ob-29935/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, kontaktna oseba: Iztok Lugarič, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-36-00, faks 02/251-81-80, elektronska pošta: vweingerl@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1, kontaktna oseba: Milan Železnik, tel. 041/695-236.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza v Mariboru, Pedagoška
fakulteta, kontaktna oseba: Karin Grbec, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/229-37-79, faks 02/251-81-80.
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 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-čiščenje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov fakultete,
dobava papirne galanterije, urejanje travnih in drugih površin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje poslovnih površin v izmeri 14.000 m2 in
travnatih površin v izmeri ca. 10.000 m2 in
dobava papirne galanterije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 2. 2005, konec 1. 2. 2010.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. 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 in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
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tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma predvidenega
za oddajo ponudbe).
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov račun. Če ima ponudnik odprte račune
pri več bankah mora priložiti potrdila vseh
bank pri katerih ima odprte račune. Iz potrdila mora biti razvidno, da v zadnjih šestih
mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni
imel blokiranega računa.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik v zadnjih treh letih
kvalitetno in strokovno opravljal ali opravlja
razpisane storitve vsaj pri enem naročniku v vzgojno-izobraževalni dejavnosti v primerljivem obsegu. Kot primerljive se štejejo površine čiščenja poslovnih prostorov in
travnatih površin, ki so lahko največ za 10%
manjše od razpisanih;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo naročnika pri katerem je ponudnik imel ali ima
sklenjeno pogodbo.
2. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev, da upošteva predpise o delovnih razmerjih in izplačuje plače
v skladu s kolektivno pogodbo;
Dokazilo: izjava ponudnika.
3. da je ponudnik sposoben zagotoviti
izvedbo vseh razpisanih vrst storitev in dobave blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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: JN-2-čiščenje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun številka 01100-6090123790
(UJP Slovenska Bistrica).
Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik izkazati z dokumentom iz
katerega je razvidno plačilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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 1. 4. 2010.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2005
ob 13. uri; Maribor, Koroška cesta 160, dekanat – velika 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: Milan Železnik (tel. 041/695-236).
Ogled prostorov bo 1. 12. 2005 ob 10.
uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Ob-29950/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00416.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava okoljskega poročila za HC Koper–Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Koper–Dragonja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.12.0.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Roki izdelave:
1. analiza okoljskih izhodišč, opredelitev ciljev in kazalcev, izdelava metodologije vrednotenja, posredovanje naročniku in
organu pristojnemu za CPVO – 10 dni po
prejemu smernic;
2. opredelitev ničelnega stanja okolja z
morebitno utemeljeno korekcijo opredeljenih
ciljev in kazalcev (zagotoviti potrditev MOP)
in posredovanje gradiva naročniku – 20 dni
po prejemu potrditve ciljev in kazalcev ter
smernic oziroma elaborata s predlogom
variant (izris 1:5000, situacija in vzdolžni
proﬁli);
3. izdelava ocene vplivov na cilje po posameznih kazalcih za vse variante – 42 dni
po prejemu smernic;
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4. zaključek okoljskega poročila in posredovanje naročniku v recenzijo – 10 dni po
prejemu sinteznega vrednotenja variant;
5. popravki in dopolnitve po recenziji –
10 dni po seji recenzijske komisije;
6. popravki in dopolnitve po reviziji ki jo
zagotovi pripravljavec plana – 10 dni po prejemu vseh pripomb;
7. v primeru zavrnitve okoljskega poročila s strani pristojnega organa je rok za
dopolnitev 15 dni;
8. popravki in dopolnitve po recenziji –
10 dni po seji recenzijske komisije;
9. popravki in dopolnitve po reviziji ki jo
zagotovi pripravljavec plana – 10 dni po prejemu vseh pripomb.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 540.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja tri leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 5. 8. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00416.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.833,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti

Št. 75/4253/2005
Ob-29547/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: bostjan.barl@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Milena Trifunovič in Albinca Suhadolc (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
faks 01/474-25-02, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ﬁksnega varovalnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
ﬁksnega varovalnega sistema, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 20. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: cena 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).

prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 11. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Popravek
Št. 102/4261/2005
Ob-29545/05
V Uradnem listu RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, je bil pod zaporedno št. Ob-26086/05
objavljen javni razpis za dobavo opreme
daljnovoda, OPGW s priborom in obešalne
ter spojne opreme. Popravita se točki IV.3.3)
in IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
Nov rok za predložitev ponudb (točka
IV.3.3) je 23. 11. 2005 do 8.30, nov rok za
odpiranje ponudb (točka IV.3.7.2) pa 23. 11.
2005 ob 9. uri, v dvorani D v IV. nadstropju.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Popravek
Št. 102/4260/2005
Ob-29546/05
V Uradnem listu RS, št. 89 z dne 7. 10.
2005, je bil pod zaporedno št. Ob-26736/05
objavljen javni razpis za izdelavo in dobavo
jeklenih konstrukcij in opreme za varno plezanje. Popravita se točki IV.3.3) in IV.3.7.2)
in pravilno glasita:
Nov rok za predložitev ponudb (točka
IV.3.3) je 23. 11. 2005 do 11.30, nov rok
za odpiranje ponudb (točka IV.3.7.2) 23. 11.
2005 ob 12. uri, v dvorani D v IV. nadstropju.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
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Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 202/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-29822/05
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: Brešan Metod, 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.1.2) 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: 14/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 20
kV oprema za stikališče v RTP 110/20/10
kV Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Gorica.
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: 45 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 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 za-
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čet 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. rok plačila,
4. kakovost ISO.
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: 14/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428 – dobava
20 kV opreme za RTP Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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 16. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 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: 27. 10. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Ob-29823/05
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: Brešan Metod, 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.1.2) 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: 12/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za 110 kV transformatorska polja v RTP Lucija, RTP Gorica in
RTP Pivka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Lucija, RTP Gorica
in RTP Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4 mesece 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 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. rok plačila,
4. kakovost ISO.
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: 12/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2005.
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Cena: 5.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428 – dobava
opreme 110 kV za RTP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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 7. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Ob-29824/05
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: Brešan Metod, 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.1.2) 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: 11/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava energetskega transformatorja
110/20 kV, 31,5 MVA.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Lucija.
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: začetek 23. 1. 2006 in/ali konec
31. 5. 2006.
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 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: ponudnik mora predložiti
dokazilo, da so bili v preteklem 10-letnem
obdobju vsaj trije transformatorji napetosti
110/SN z načinom hlajenja ONAN proizvajalca ponujenega transformatorja uspešno
vgrajeni v elektroenergetske objekte v Sloveniji z indirektno ozemljeno SN nevtralno
točko preko maloohmskega upora 80 ohm;
navedbo tehničnega osebja ali strokovnih
služb, ki bo vključena v ponudnikovo izvedbo naročila; ponudnik mora predložiti
dokazilo, da je v preteklem 3-letnem obdobju dobavil kupcem transformatorje 110/SN
napetostnega nivoja v skupni vrednosti vsaj
enaki ali večji kot je vrednost razpisanega
transformatorja.
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. rok plačila,
4. kakovost ISO.
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: 11/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428 – dobava
energetskega transformatorja 31,5 MVA.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 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 18. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
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Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-29902/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba:
Branka Arnautović, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-86-28,
faks 01/241-86-46, elektronska pošta:
Branka.arnautovic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IMOS d.d., kontaktna
oseba: Majda Gostinčar, u.d.i.a., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-17, faks 01/473-33-01, elektronska pošta: majda.gostincar@imos.si,
internetni naslov: www.imos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IMOS d.d., kontaktna oseba: Majda Gostinčar, u.d.i.a., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-17, faks 01/473-33-01, elektronska pošta: majda.gostincar@imos.si,
internetni naslov: www.imos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti
kot v I.1.
II.1.2) Opis: javni razpis z natečajem
za pridobitev arhitekturne rešitve objekta Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko ob Biotehnični fakulteti v Ljubljani, območje urejanja VI
3/3 ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev
in gradbene konstrukcije.
II.1.3) Lokacija: Biotehniška fakulteta,
območje urejanja VI 3/3, Ljubljana, Slovenija.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; univ. dipl. inž. arh.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
1. urbanistična zasnova celotnega
kompleksa do 20 točk,
2. arhitektonska zasnova do 90 točk,
3. ekonomičnost do 30 točk,
4. konstrukcija do 10 točk,
5. ponudbena cena do 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 700-05/05-JN010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na transakcijski račun št. 05100-8011007067, odprt
pri Abanki d.d., pred dvigom razpisne
dokumentacije. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom, iz
katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati
lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile (kjer je to potrebno)
1. nagrada: 4,500.000 SIT,
2. nagrada: 3,000.000 SIT,
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3. nagrada: 2,000.000 SIT,
– fond za priznanje 3x 700.000 SIT,
– skupaj nagradni fond 11,600.000 SIT.
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:
Branka Arnautović, u.d.i.a. – predsednica,
Dr. Blaž Zupan, u.d.i.el. – član,
Dr. Andrej Petrič, u.d.kem – član,
Majda Gostinčar, u.d.i.a. – član,
Janko Zadravec – u.d.i.a. – član,
Boris Volk, u.d.i.a. – član,
Evgen Čargo, u.d.i.a. – član.
Namestnik: Slobodan Milojević, u.d.i.a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-29455/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Kovačič, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-04/05 Tovorno vozilo
za pobiranje in odvoz odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost,
– izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev,
– garancija,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/05: JUST d.o.o., Igor
Strnad, Brnčičeva ulica 13, Ljubljana Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,800.000 SIT
(brez DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 04/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
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Ob-29456/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 33.19.51.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-039/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
21,370.000 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-039/2005-E-ODP/B:
sklop A: osebni računalniki, prenosni računalniki: FMC d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Knez, Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-04, faks 01/520-59-80,
elektronska pošta: jknez@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,646.928 SIT,
najvišja ponudba 35,043.336 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop B: monitorji: SIMT d.o.o., kontaktna
oseba: Janko Novak, Industrijska cesta 5,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00,
faks 01/786-42-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,639.992,40 SIT, najvišja ponudba
3,756.186,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop C: tiskalniki: Avtenta servis d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Bučar, Šmartinska
cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-35-88, faks 01/541-44-36, elektronska pošta: Marjana.bucar@avtenta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,593.280
najvišja ponudba 11,012.544 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: sklop D: optični čitalci: LANCom
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Širec, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09, elektronska pošta: Dejan.sirec@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,486.142,18
SIT, najvišja ponudba 3,495.600 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-039/2005-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20531/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 25
Ob-29548/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 5/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava nakladača za odlagališče
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – največ 60 točk,
– garancijski rok za celoten stroj – največ 10 točk,
– dobavni rok – največ 10 točk,
– specializirano osebje za servisiranje
stroja, opremljenost servisne delavnice in
zaloga rezervnih delov – največ 10 točk.
Skupaj: 90 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 5/05: Balavto d.o.o.,
kontaktna oseba: Jožef Bajec, Tovarniška
cesta 5b, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-99-00, faks 05/365-99-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: Balavto
d.o.o., Tovarniška c. 5b, 5270 Ajdovščina
– 54,178.450 SIT; najvišja ponudba: Avtek
d.o.o., Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje –
58,083.333 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 5/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005,
Ob-16795/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 683/05
Ob-29825/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.11.00-5.
II.5) Kratek opis: nakup elektroencefalografa z veliko ločljivostjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Goriška d.d., Gregorčičeva 19, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/334-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.920 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Graﬁka Soča
d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/335-85-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 364.464 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Merkur d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-80-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.618 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-97-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,025.387 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: MBS
d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/673-00-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,557.440 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,154.694 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/280-02-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 852.096 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-31-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 175.900 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Skočaj Roland s.p., Josipa Makuca 21, 5250 Solkan,
Slovenija, tel. 05/333-16-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,870.888 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:

Merilo
1. Končna ponudbena
vrednost aparata

Vrednost meril
v%
90

2. Ojačevalniki s
šumom (input noise)
manjšim od 0.5µV
RMS

2

3. Območje delovanja
ojačevalnikov (input
range) pri vsaj 4 kanalih nad ± 1V

2

4. Pri isti meritvi
možnost sočasne izbire različnih frekvenc
vzorčenja (sampling
frequency) na nekaterih kanalih

2

5. Frekvenca vzorčenja
2000 ali več Hz

4

Skupaj

100

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 44/05; nakup elektroencefalografa z veliko ločljivostjo: Medistar,
d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/511-36-00, faks 01/511-23-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena pogodbe 39,530.000 SIT z
DDV oziroma 32,941.666,67 SIT brez DDV,
najnižja ponudba: 39,530.000 SIT, najvišja
ponudba: 56,236.032 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 326/05 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14531/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 262-1/05-43
Ob-29831/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,

5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: tehnični material JN 262-1/05
– za obdobje 1. 11. 2005–30. 4. 2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava tehničnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 262-1/05 – objava
v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005:
Daimond d.d., Žnidarčičeva ulica 19,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/393-89-00, faks 05/393-89-09, elektronska pošta: daimond@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 952.256 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 262-1/05 – objava v Ur.
l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005: Sava
Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-02-00, faks
01/280-03-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 764.746 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 262-1/05 – objava
v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005:
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-42-52, faks
01/437-64-63.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,189.453 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4317/05 z dne 18. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 210-01/04-58
Ob-29832/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nemedicinski potrošni material JN 210-1/4 – za obdobje 1. 11. 2005
– 30. 4. 2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava potrošnega nemedicinskega materiala, pisarniškega materiala,
čistila in pe vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,5 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Mercator

Stran

Stran

7988 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Europap
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/523-10-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 345.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Johnson
Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 581.909 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 860.982 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Inter Koop
d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77.140 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Valtex & Co.
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 349.440 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Manimo
d.o.o., Prvomajska ul. 39, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 040/205-670.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,568.240 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21406/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-29836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-316
(Polona Erker), faks 02/22-01-293.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kuhinjske opreme centralne kuhinje Vrtca Borisa Pečeta Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 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 za kuhinjsko opremo centralne kuhinje
Vrtca Borisa Pečeta Maribor, javno naročilo
št. 41 JR: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Janko Ogrizek, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/252-48-78,
faks 02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,639.480 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: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23394/05 z dne 2. 9. 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: 28. 10. 2005.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-29844/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. 1 (sklop št. 1 – ekstra
lahko kurilno olje): EOC d.o.o., kontaktna
oseba: Robert Dužič, Tržaška cesta 37a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,334 SIT/l.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 (sklop št. 2 – utekočinjeni naftni plin): Butan plin d.d., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,33 SIT/l.
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: 2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18451/05.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Zavod Hrastovec Trate
Ob-29845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2005.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Elektro Celje d.d., kontaktna oseba: Bojan Kumer, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,18 SIT/kWh.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18452/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Zavod Hrastovec Trate
Št. 65-5/00-6
Ob-29859/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Andrej Miška, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/339-11-07.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
športne opreme v športni dvorani v Novi
Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-B-1/05-6: Elan inventa d.o.o., kontaktna oseba: Robert Koncut, Begunje 1, 4275 Begunje, Slovenija, tel.
05/33-11-442.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 69,841.895 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:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 65-67 z dne 15. 7.
2005, Ob-1984/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Mestna občina Nova Gorica

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. 4: Zdravstveni dom Celje,
sklop 4: razkužila in dezinﬁciensi: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,756.049,61 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. 5: Zdravstveni dom Celje,
sklop 5: reagenti – Roche: Adriamed d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 29,707.178,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Zdravstveni dom Celje,
sklop 6: reagenti Coulter: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,947.141,76 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. 7: Zdravstveni dom Celje,
sklop 7: vakuumski odvzem: Promed d.o.o.,
Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 6,750.126,48 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. 8: Zdravstveni dom
Celje, sklop 8: kemikalije: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,942.021,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Zdravstveni dom Celje,
sklop 9: hitri testi: Dr. Gorkič d.o.o., Nova
vas 22, 1370 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,333.710,99 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. 10: Zdravstveni dom Celje, sklop 11: laboratorijski pribor: Dr. Gorkič
d.o.o., Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija.

Ob-29873/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-279,
faks 01/43-30-409, elektronska pošta:
anton.kaplan@zzzs.si, jure.ahacic@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIREKCIJA-007/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. DIREKCIJA-007/05-B: Duka oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Dejan Hreščak, Dunajska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/368-77-00, faks 05/364-00-22, elektronska pošta: Duka.oprema.dejan@siol.net,
internetni naslov: Duka-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,071.402,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIREKCIJA-007/05-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23429/05 z dne 2. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29885/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, kontaktna oseba: Vlado Geršak, Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-615,
faks 03/54-34-614, elektronska pošta:
Javna.narocila@szozc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-DIR/05-350.
II.5) Kratek opis: dobava sanitetnega,
laboratorijskega, zobozdravstvenega in
RTG materiala po sklopih:

1. Zdravstveni dom Celje:
– sklop 1: ostali sanitetni material,
– sklop 2: zavojni in obvezilni material,
– sklop 3: material za nego ran,
– sklop 4: razkužila in dezinﬁciensi,
– sklop 5: reagenti – Roche,
– sklop 6: reagenti Coulter,
– sklop 7: vakuumski odvzem,
– sklop 8: kemikalije,
– sklop 9: hitri testi,
– sklop 11: laboratorijski pribor,
– sklop 12: zobozdravstveni material,
– sklop 13: rentgenski material.
2. Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate«
Žalec:
– sklop 1: ostali sanitetni material, material za nego ran in razkužila,
– sklop 2: laboratorijski material in
diagnostična sredstva.
3. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah:
– sklop 1: ostali sanitetni material,
– sklop 2: zavojni in obvezilni material,
– sklop 3: material za nego ran,
– sklop 4: razkužila,
– sklop 5: laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– sklop 6: stomatološki material,
– sklop 7: material za zobotehniko.
4. Zdravstveni dom Sevnica:
– sklop 1: sanitetni material,
– sklop 2: material za nego ran,
– sklop 3: razkužila in dezinﬁciensi,
– sklop 4: rentgenski material,
– sklop 5: laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– sklop 6: stomatološki material.
5. Zdravstveni dom Šentjur pri Celju:
– sklop 1: sanitetni material,
– sklop 2: laboratorijski material,
– sklop 3: zobozdravstveni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost
skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Zdravstveni dom Celje,
sklop 1: ostali sanitetni material: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,997.222,90 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. 2: Zdravstveni dom Celje,
sklop 2: zavojni in obvezilni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,947.072,06 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. 3: Zdravstveni dom Celje,
sklop 3: material za nego ran: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,735.983,99 SIT.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,719.922,02 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. 11: Zdravstveni dom Celje,
sklop 12: zobozdravstveni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 20,983.640,96 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. 12: Zdravstveni dom Celje,
sklop 13: rentgenski material: Interexport
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 14,951.166,86 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. 13: Zdravstveni dom
»Dr. Jožeta Potrate« Žalec, sklop 1: ostali
sanitetni material, material za nego ran in
razkužila: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 12,274.939,82 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. 14: Zdravstveni dom »Dr.
Jožeta Potrate« Žalec, sklop 2: laboratorijski
material in diagnostična sredstva: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,678.042,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 1: ostali sanitetni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,508.065,32 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. 16: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 2: zavojni in obvezilni material: Profarmakon international
d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,664.982,52 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 3: material za nego
ran: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,389.010,91 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. 18: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 4: razkužila: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,156.506,21 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. 19: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 5: laboratorijski material in diagnostična sredstva: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,427.704,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 6: stomatološki material: Interdent d.o.o., Opekarniška cesta
26, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 8,924.539,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 21: Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, sklop 7: material za zobotehniko: Studio 33-Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,635.381,51 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. 22: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 1: sanitetni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,707.791,93 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23: Zdravstveni dom Sev-

nica, sklop 2: material za nego ran: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva
ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 300.236 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. 24: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 3: razkužila in dezinﬁciensi:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,046.220,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25: Zdravstveni dom Sevnica, sklop 4: rentgenski material: Interexport d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 538.157,70 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 26: Zdravstveni dom
Sevnica, sklop 5: laboratorijski material in
diagnostična sredstva: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,550.850,23 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. 27: Zdravstveni dom Sevnica, sklop 6: stomatološki material: Prodent
international d.o.o., Zvezna ulica 2a, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,798.625,03 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24: Zdravstveni dom
Šentjur pri Celju, sklop 1: sanitetni material:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,453.576,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 29: Zdravstveni dom
Šentjur pri Celju, sklop 2: laboratorijski material: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,679.375,19 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 30: Zdravstveni dom
Šentjur pri Celju, sklop 3: zobozdravstveni material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,546.258,56 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:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10316/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije

– za predmet JN: Ivan Leban, dr. med.,
spec. radiolog, Darko Blažič, dr. med., spec.
radiolog;
– za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ek.;
– za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak,
univ. dipl. pravnica,
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550/580,
faks 05/33-01-554, internetni naslov:
www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”najem naprave za
preiskave z magnetno resonanco” (št.:
260-6/05).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je najem mobilne naprave, jakosti 1 T, za
izvajanje preiskav z magnetno resonanco.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila 36 mio
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:
Alliance Medical s.r.l., Via Giovani Da Procida 26, 20149 Milano, Italia.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,321.583 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20123/05 z dne 22. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca”Nova Gorica

Št. 091-7-9/05
Ob-29892/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11,
faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: masnoselektivni detektor za tekočinsko kromatograﬁjo
(LC/MS/MS sistem v konﬁguraciji tandem
kvadrupola QHQ).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. dodatne tehnične lastnosti,
2. ceno,
3. kakovost,
4. odzivni čas serviserja in podporo,
5. garancijsko dobo,
6. plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-7-1/05: Instrumentalia
d.o.o., kontaktna oseba: Primož Koselj, Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/524-01-96, faks 01/524-01-98,
elektronska pošta: Instrumentalia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,731.401,54 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23271/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Ob-29893/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.
mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko vzdrževanje mrežnih tiskalnikov (120
kosov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-11/2005: SRC.
SI d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, 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 35,160.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24912/05 z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Ob-29900/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.
mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko vzdrževanje aplikacijskih strežnikov
(3 kosi).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-12/2005: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Lavrin,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00, faks 01/589-52-01,
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): cena 23,867.751 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24911/05 z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Št. 260-6/05-19
Ob-29914/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba:

Stran

Ob-29932/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović–Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-87, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: branka.abramovic@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: JNVV-B 405-14/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za izvajanje praktičnega pouka
v programih avtoremontne dejavnosti v
strojnih šolah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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. 1: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Janez Potokar, Samova 12a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37,
faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si, internetni naslov: http://www.atlas-oprema.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 6,148.000 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. 2: Atlas oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Potokar,
Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si, internetni naslov: http://www.atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,356.667 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: ASO Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Kajza, Ipavčeva
21, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-60-704,
faks 03/42-60-703, elektronska pošta:
aso.trgovina@siol.net, internetni naslov:
http://www.aso.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,475.000 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: ASO Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Kajza, Ipavčeva
21, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-60-704,
faks 03/42-60-703, elektronska pošta:
aso.trgovina@siol.net, internetni naslov:
http://www.aso.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,520.800 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: ASO Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Kajza, Ipavčeva
21, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-60-704,
faks 03/42-60-703, elektronska pošta:
aso.trgovina@siol.net, internetni naslov:
http://www.aso.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 662.400 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:
JNVV-B
405-14/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-14077/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gradnje
Ob-29475/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.
si, internetni naslov: www.vrhnika.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: 5-02-344-03-2/2005-JN-183.
II.5) Kratek opis: izgradnja pločnika
Loška cesta-avtobusna postaja-cesta
8. maja-Jordanov kot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena..
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Rekon d.o.o., Vir pri Stični 92, 1295 Ivančna
Gorica, Slovenija, tel. 01/439-78-00, faks
01/439-78-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,800.491,25 SIT:
najnižja ponudba 32,800.491,25 SIT, najvišja ponudba 39,888.913,07 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5-02-344-03-2/2005-JN-183.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21105/05 in Uradni list RS, št. 74
z dne 5. 8. 2005, Ob-21894/05.
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: 26. 10. 2005.
Občina Vrhnika
Ob-29476/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milica Koren,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-40, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.
si, internetni naslov: www.vrhnika.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: 5-02-352-05-138/2005-JN-184.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije in pliniﬁkacije na območju Raskovca,
Turnovš in Grilčevega Griča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 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: Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-45-00, faks 01/437-30-52.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 130,842.994,94 SIT,
najnižja ponudba 130,842.994,94 SIT, najvišja ponudba 151,679.477,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5-02-352-05-138/2005-JN-184.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29.
7. 2005, Ob-21098/05 in Uradni list RS, št.
74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21895/05.
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: 26. 10. 2005.
Občina Vrhnika
Ob-29506/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba:
Bogdan Nemec, Cesta Goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net,
internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: komunalne naprave na območju Lavžnik v Šempetru pri Gorici.
II.5) Kratek opis: izgradnja 1. faze komunalnih naprav na območju Lavžnik v
Šempetru pri Gorici:
– ceste: izvedba ceste 1 v celoti skupaj s
križiščem, izvedba ceste 2 od proﬁla P8 (0,1
+ 40) do P 16 (0,3 + 00),
– fekalna kanalizacija: izvedba fekalne
kanalizacije od proﬁla P8 (0,1 + 40) do P
16 (0,3 + 00),
– meteorna kanalizacija: izvedba meteorne kanalizacije od proﬁla P8 (0,1 + 40) do
P 16 (0,3 + 00),
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na
območju Lavžnik v Šempetru pri Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,000.000 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.
032-03-12/2005: Ginex International d.o.o.,
kontaktna oseba: Dragiša Lazarević, Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/331-00-20, faks 05/331-00-22, elektronska pošta: uprava@ginex-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,966.987,71 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:
16. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21803/05.
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: 26. 10. 2005.
Občina Šempeter – Vrtojba

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-857/05-ODP: Kovinoplastika Lož d.d., kontaktna oseba: Branko Peček, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, Slovenija, tel. 01/70-50-600,
faks 01/70-50-616.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– najnižja ponudba za enokrilna okna je
832.173 SIT, najvišja ponudba za enokrilna
okna je 1,388.486,80 SIT;
– najnižja ponudba za dvokrilna okna je
1,105.867 SIT, najvišja ponudba za dvokrilna okna je 1,915.030 SIT;
– najnižja ponudba za enokrilna balkonska vrata je 563.806 SIT, najvišja ponudba za enokrilna balkonska vrata je
996.410 SIT;
– najnižja ponudba za dvokrilna balkonska vrata je 784.394 SIT, najvišja ponudba za dvokrilna balkonska vrata je
1,344.700 SIT;
– najnižja ponudba za ﬁksno zasteklitev
je 624.510,10 SIT, najvišja ponudba za ﬁksno zasteklitev je 982.360 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
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:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20555/05 z dne 22. 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: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št- 05-429/2005
Ob-29840/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Silva Olaj, Kopališka ulica
2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-10, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-002/05.
II.5) Kratek opis: poslovilni objekt vežica na pokopališču v Murski Soboti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok izvedbe,
– garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-002/05: Gomboc
gradbeni inženiring d.o.o., Štefana Kovača
21, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,737.962,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-002/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18137/05.
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: 26. 10. 2005.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-29846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
osebnega dvigala – 1 kom – dvigalo brez
strojnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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. 1: Dvigalotehnika, Frenk Debevc

s.p., kontaktna oseba: Frenk Debevec, Ohonica 9, 1353 Borovnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,950.000 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: 5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 7. 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-18454/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Zavod Hrastovec Trate
Št. 404-08-322/2005-17
Ob-29860/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni osebi: Janez Urh, tel. 01/471-25-75 in Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, Vojkova 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS-857/05-ODP.
II.5) Kratek opis: zamenjava dotrajanih
oken v službenih stanovanjih MO po Republiki Sloveniji v obdobju 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Vrsta del
1

2

3

4

5

Popis del
št.:

Maks.
število točk

Cenik
– zamenjava
dotrajanih
»enokrilnih
oken«

100705-01

30

Cenik
– zamenjava
dotrajanih
»dvokrilnih
oken«

100705-02

40

Cenik
– zamenjava
dotrajanih
»enokrilnih
balkonskih
vrat«

100705-03

15

Cenik
– zamenjava
dotrajanih
»dvokrilnih
balkonskih
vrat«

100705-04

10

Cenik
– zamenjava
dotrajanih
»ﬁksnih zasteklitev«

100705-05

5

Stran

Ob-29946/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00372.
II.5)
Kratek
opis:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku
AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km
1,728-4,427.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 502,100.000 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: J.V. CPL d.d., Ljubljana
+ Primorje d.d., Ajdovščina+CPK d.d., Koper, kontaktna oseba: Damir Čugalj, univ.
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dipl. inž. grad., Stolpniška ul. 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
512,639.488,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00372.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 1977005 z dne 15. 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: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.,
Ob-29947/05
I.1) radno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00103.
II.5) Kratek opis: izgradnja HC Razdrto–
Vipava; Rebernice od km 6,280 do km
10,100 z viaduktoma Barnica in Tabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V. Primorje d.d., Ajdovščina + SCT
d.d., Ljubljana+SGP Kraški Zidar d.d.,
Sežana za sklop 2, Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
1.025,025.468,35 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: J.V. Primorje d.d., Ajdovščina+SCT
d.d., Ljubljana+SGP Kraški Zidar d.d.,
Sežana, za sklop 3: Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
1.214,287.240,96 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: 2005/00208.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 50/05 z dne 20. 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: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29948/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3, glavni besednjak, dodatni
predmet: 45.22.11.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00232.
II.5) Kratek opis: navezava Luke Koper na avtocesto – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6.400,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V. SCT d.d. Ljubljana+Primorje d.d.
Ajdovščina+SGP Kraški Zidar d.d. Sežana
za sklop 2, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena
1.558,737.702,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00232.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 50/05 z dne 20. 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: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-29949/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
42.22.32.20-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00288.
II.5) Kratek opis: rušenje objektov
pri gradnji AC Maribor–Lenart, AC Lenart–Spodnja Senarska; AC Lendava
Pince z odcepom HC na Dolgo vas; zahodne obvoznice Maribor Proletarskih
brigad–Streliška; HC Hajdina–Ormož,
pododsek Hajdina–Ptuj; pododsek Markovci–Gorišnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,000.000 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: CP Maribor d.d. za sklop 5, Iztokova
ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: GOKOP d.o.o. za sklop 1, Plintovec
33b, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,294.940 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: GOKOP d.o.o. za sklop 3, Plintovec
33b, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,727.800 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: GOKOP d.o.o. za sklop 4, Plintovec
33b, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,772.159 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: GOKOP d.o.o. za sklop 6, Plintovec
33b, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,573.662 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: GIC Gradnje d.o.o. za sklop 2,
Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,325.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00288.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 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: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

uvedbe postopkov pri zmanjšani vidljivosti (Low Visibility Operations) na letališču
Maribor.
II.5) Kratek opis: študija upravičenosti
nadgradnje sistema instrumentalnega
pristajanja kategorije CAT I (ICAO) v
kategorijo CAT II oziroma CAT III (ICAO)
in uvedbe postopkov pri zmanjšani
vidljivosti (Low Visibility Operations)
na letališču Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s
pogajanji.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-14525/05: IZTR
d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 45,619.200
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-16/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-26091/05 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Projekt je soﬁnanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 26. 10. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo

Ob-30183/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna
oseba: Bogdan Nemec, Cesta Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/335-10-00, faks 05/335-10-07,
elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: komunalne naprave
SMETE – 1. faza.
II.5) Kratek opis:
1. faza zajema izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
– ceste: izvedba spodnjega ustroja južne servisne ceste od uvoza A do uvoza B,
izvedba uvoza C in B v celoti ter izvedba
južne servisne ceste od uvoza C do uvoza
B v celoti,
– telekomunikacije: izvedba telekomunikacij od jaška 106 (priključni jašek) do
jaška 106L,
– KTV: izvedba KTV na odseku, ki gre
vzporedno s telekomunikacijami, in sicer
od jaška JKTV 5 do jaška JKTV 14 ter
jašek JKTV 15,
– električni vodi: izvedba električnih
vodov od TP Gatis – Goriška do trafo postaje SMETE – 1 vključno s trafo postajo
SMETE – 1,
– javna razsvetljava: izvedba javne
razsvetljave od svetilke 1/8 do 1/1 ter od
svetilke 2/1 do svetilke 2/9,
– vodovod: izvedba vodovoda od priključka na omrežje AC 200 do hidranta pri
priklopu V 9,
– fekalna kanalizacija: izvedba fekalne
kanalizacije od jaška FRJ 1.7 do priklopa
na kanal A,
– meteorna kanalizacija: izvedba celotne meteorne kanalizacije v prečnih uvo-

zih C in B, ter v odseku od uvoza C do
uvoza B.
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. 030-36-10/2005:
Vodi Gorica d.d., Kromberk, kontaktna
oseba: Mladen Andrić, Cesta 25. junija
1/b, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. +386(0)5/330-49-00, faks
+386(0)5/330-49-01, elektronska pošta:
vodigorica@vodigorica.si, internetni naslov: http://www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,601.166 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 030-36-10/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16808/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Občina Šempeter – Vrtojba

Storitve
Popravek
Št. 66

Ob-29963/05

Občina Selnica ob Dravi je v Uradnem
listu RS, št. 95-96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-28885/05 objavila obvestilo o oddaji
javnega naročila podelitve koncesije za
opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi, ki se v točki VI. 3
popravi in pravilno glasi:
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
Občina Selnica ob Dravi
Ob-29453/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-600, faks 01/43-16-035, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: študija upravičenosti
nadgradnje sistema instrumentalnega
pristajanja kategorije CAT I (ICAO) v kategorijo CAT II oziroma CAT III (ICAO) in

Stran

Ob-29454/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
storitve I B-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
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II.5) Kratek opis: pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,800.000 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: Pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega
katastra v digitalno obliko: Monolit d.o.o.,
kontaktna oseba: Rok Jesenko, Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/546-67-60, faks 01/546-67-70,
elektronska pošta: monolit@monolit.si, internetni naslov: http://www.monolit.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,825.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 1,451.807,50 SIT.
Delež: 7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 22172/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-29841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-14, faks 300-39-11, elektronska
pošta: chc@zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 25.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-10/2005.
II.5) Kratek opis: laboratorijske preiskave za potrebe SNMP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-10/2005: Klinični
center Ljubljana, Zaloška 2, 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 60,841.948,50 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-10/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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: 27. 10. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-29945/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.11.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00197.
II.5) Kratek opis: študija “Intervencijski dostopi na ceste v upravljanju”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 1: Omega Consult
d.o.o., kontaktna oseba: Brank Ljuba, inž.
grad., Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 14,105.700
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00197.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 1784305 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: 28. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1729/05

Ob-29969/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10,
faks 01/518-89-11, elektronska pošta:
m.leskovsek@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN11/05-REZ.
II.5) Kratek opis: železniški prevoz
14.600.000 l dieselskega goriva na relaciji Speyer–Ortnek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 168,000.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN11/05-REZ: Fersped d.d., kontaktna oseba: Saša Hanc,
Parmova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-71-22, faks 01/300-71-40, elektronska pošta: sasa.hanc@fersped.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 152,424.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
ZORD Slovenija
Št, 1729/05

Ob-29970/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10,
faks 01/518-89-11, elektronska pošta:
m.leskovsek@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-4/05-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 7,500.000 l
dieselskega goriva na relaciji Instalacija, Koper–Ortnek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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Št.

tev: javno naročilo št. JN8-4/05-REZ: Bubnič Ivan s.p., Avtoprevozništvo, kontaktna
oseba: Monika Bubnič, Obrov 61b, 6243
Obrov, Slovenija, tel. 05/66-33-207, faks
05/66-33-210, elektronska pošta: monika.
bubnic@avtoprevoznistvo-bubnic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,250.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
ZORD Slovenija

VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 404-08-20/2005-559

Ob-29971/05

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
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: MORS-27/2002/55-II.
faza OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje promocijskega materiala.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-27/2002/55-II.
faza OMP: Cetis d.d., kontaktna oseba:
Blanka Magrič, Čopova 24, 3000 Ljubljana, Slovenija, tel. 03/427-85-00, faks
03/427-88-41,
elektronska
pošta:
blanka.magric@cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 6,185.000 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:
404-08-20/2002-559.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-29549/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Pavčnik Barbara, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 (NACE).
II.5) Kratek opis: ureditev ceste Opekarna–Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,666.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: SGP Zasavje
Trbovlje d.d., kot vodilni partner, kontaktna
oseba: Bohorč Marjan, Savinjska cesta 15,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-550,
faks 03/56-27-343, elektronska pošta:
Sgp.zasavje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena:
120,807.707,80 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da; delež: 23 %.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 10.
V.4.2) Javno naročilo št. 11
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
120,807.707,80 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od izstavitve mesečnih
situacij.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005, Ob-20118/05
(predhodni odprti postopek, ki ni uspel).
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Ob-29848/05
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.
074817232, faks 074817252, elektronska
pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni
naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/05-VV-GR.
II.5) Kratek opis: dogradnja kanalizacije Brestanica, odsek: Pot na ribnik-Elektrarniška ulica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 02/05-VV-GR: CGP,
cestno in gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Gorše Jože, inž. gr., Ljubljanska
cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/394-27-00, faks 07/394-27-50, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,332.856,68 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.: 02/05-VV-GR.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
58,332.856,68 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
81 z dne 2. 9. 2005, Ob-23317/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d.
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Javni razpisi
Ob-29524/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, v nadaljevanju: ZUJIK), Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odločba US, 56/98-ZFO-A,
1/99-ZNIDC, 59/99 – odločba US, 61/99
– odločba US, 79/99 – ZJF, 89/99 – odločba US, v nadaljevanju: ZFO), Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbiro občinskih investicij na
področju kulture, ki se bodo začele
izvajati leta 2006 in bodo soﬁnancirane
iz proračuna Ministrstva za kulturo
(JPR8-OB-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele
izvajati v proračunskem letu 2006 in bodo
soﬁnancirane iz proračuna Ministrstva za
kulturo ter vključene v načrt razvojnih programov Ministrstva za kulturo.
Občinske investicije na področju kulture
po tem razpisu vključujejo gradnjo, prenovo
in nakup zgradb, prostorov ter opreme za
kulturne dejavnosti. Projekt, ki ga občina
prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena
faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt po izvedeni investiciji
lahko obratuje.
Javni razpis za soﬁnanciranje občinskih
investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki so v javnem interesu države,
ki presegajo lokalni pomen oziroma zaradi
skladnega razvoja Slovenije, za naslednja
področja v kulturi:
– gradnja in prenova splošnih knjižnic
(Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe, Uradni list RS,
št. 73/03 in Standardi za splošne knjižnice
za obdobje od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015,
RS Nacionalni svet za knjižnično dejavnost,
sprejet 21. 4. 2005);
– gradnja in prenova kulturnih domov,
dvoran za kulturne prireditve in drugih prostorov za kulturne dejavnosti, kjer občine nimajo primernih prostorov oziroma obstoječi
prostori niso funkcionalni ali potrebujejo nujne investicijske posege (streha, instalacije,
oder v dvorani ipd.).
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo občine,
ki bodo pričele z investicijami, ki jih prijavljajo na tem razpisu, v letu 2006 in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da ima občina za investicijo dokument identiﬁkacije investicijskega projekta
ali investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98
– uredba, 43/99 – uredba, 79/99 ZJF, 39/00
– ZJN1);
– da občina v Obrazcu 3 za leto 2006 in
za nadaljnja leta, če se investicija nadaljuje,
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izkaže zaprto ﬁnančno konstrukcijo z lastnimi ter morebitnimi drugimi sredstvi ter proračunskimi sredstvi za katera kandidira na
razpisu in to v višini največ do zakonsko določenega deleža po 26. členu ZFO. Izračun
deležev dodatnih sredstev za soﬁnanciranje
investicij z državne ravni v letu 2006 je pripravilo Ministrstvo za ﬁnance;
– da je lokalna skupnost lastnik nepremičnine – objekta v katerega investira ali
zemljišča na katerem namerava graditi;
– da je občina investicijo vključila v razvojni program občine za leta v katerih prijavlja investicijo;
– da bo občina zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s
prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03
– odločba US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 –
ZVZP-A, 46/04 – ZRud-A, 47/04 – ZGO-1A,
62/04 – odločba US) in Zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1)
in da bo pridobila, v primeru odobritve sredstev na razpisu, soglasje Ministrstva za ﬁnance skladno z Navodilom o načinu in postopkih za izdajo soglasja za investicije v
občinah, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 55/99 s spremembami in dopolnitvami).
3. Obvezne priloge k vlogi na razpis:
Občina priloži vlogi na razpis naslednje
obvezne priloge:
– dokument identiﬁkacije investicijskega
projekta ali investicijski program;
– obrazec 3 – Podatki o projektu v načrtu
razvojnih programov 2006 – 2009, izpolnjen
po navodilih Ministrstva za ﬁnance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih
programov) in na podlagi veljavnega načrta
razvojnih programov občine (obrazec v razpisni dokumentaciji);
– dokazilo, da je občina lastnik zgradbe,
prostorov oziroma zemljišča za gradnjo;
– dokazilo, da je investicijski projekt
vključen v razvojni program občine;
– izjava predlagatelja (obrazec v razpisni
dokumentaciji).
Predložitev obveznih prilog ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
minister.
Komisija bo predlagala zavrženje nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih
niso vložile upravičene osebe.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih prilog k vlogi na razpis.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
5. decembra 2005 oziroma do tega dne ni
bila predložena na vložišču ministrstva.
Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba se šteje vloga, ki je ni vložila občina.
4. Ocenjevanje razpisnih pogojev:
V predlog programa za soﬁnanciranje
občinskih investicij na področju kulture bo
ministrstvo vključilo projekte po vrstnem
redu, določenem na osnovi ocenjevanja projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija.
Soﬁnancirane bodo tiste investicije, ki bodo
v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene višje.
Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni investicijski projekt
je 100 točk. Po izvedenem točkovanju se
bodo občinam po vrstnem redu, na osnovi
doseženih točk, dodelila sredstva v skladu
s 26. členom ZFO do izčrpanja razpoložlji-

vih sredstev. V primeru pridobitve enakega
števila točk imajo prednost investicije, namenjene nujnim posegom na objektih (preprečitev škode na objektu ali funkcionalna
usposobitev objekta). V primeru, da se je
občina s svojo investicijo na področju kulture uvrstila v izbor za dodelitev sredstev,
le ta odpove investicijo v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo
prvi naslednji investiciji iz vrstnega reda, ki
sredstev še ni prejela.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev po tem razpisu znaša: za proračunsko leto 2006 260,000.000 tolarjev.
6. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero bodo odobrena in v plačilnih rokih
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju
državnega proračuna.
7. Razpisni rok: razpis se prične
4. novembra 2005 in zaključi 5. decembra
2005.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec;
– obrazec 3: Podatki o projektu v načrtu
razvojnih programov 2006 – 2009;
– izjava občine, da bo v primeru odobrenih sredstev zagotovila soglasje Ministrstva
za ﬁnance pred pričetkom del in izjava, da
bo v primeru odobrenih sredstev izvedela
investicijo v skladu z veljavno zakonodajo;
– ocenjevalna lista.
Razpisno dokumentacijo lahko občine v
razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva http://www.
//
//www.
kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski
in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka posamezni občini razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in oddana na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 5. decembra 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava za občinske investicije na področju kulture z oznako
JPR8-OB-2006. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba občine in njen naslov. Če občina na razpis posreduje več investicij, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiran predstavnik občine lahko vpogleda v razpisno dokumentacijo v
vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000
Ljubljana).
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12. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri:
odpiranje vlog se bo pričelo 7. decembra in
končalo 14. decembra 2005.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja
vlog občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile
upravičene osebe. Obvestilo o izbiri investicij za soﬁnanciranje bodo občine prejele
v roku najmanj dveh mesecev po zaključku
odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo

kriteriji ter prednostni kriteriji so ovrednoteni
s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni
v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih
kriterijev je ocenjen s točkami od 5 – 1. Vsak
od prednostnih kriterijev ima po 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje
razvoja tehnične infrastrukture:
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 – 1. Vsak prednostni
kriterij ima po eno točko.
Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za soﬁnanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4. Obvezne priloge:
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 za soﬁnanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije,
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference, ki jih posreduje prijavitelj,
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža ﬁnančnih virov,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– ter izjavo številka 3 izdajatelja, da na
kakšnem drugem ministrstvu za projekt ni
prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je
že prejel ali zanje kandidira;
4.4.2 za soﬁnanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža ﬁnančnih virov,
– ter izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim projektom ne kandidira na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo;
4.4.3 za soﬁnanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig,
– izjava številka 2, da prijavitelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo.
5. Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis je 40,666.000 SIT.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007.
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne ﬁnance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
soﬁnanciranje.
7. Rok razpisa: razpis se prične 4. 11.
2005 in zaključi 5. 12. 2005.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce,
– izjave št. 1 do št. 3,
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).

Ob-29525/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
35/01), Zakona o invalidskih organizacijah
(Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni
list RS, št. 96/02), Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
razširjanje programskih vsebin in
razvoja tehnične infrastrukture,
namenjenih slepim in slabovidnim
ter gluhim, naglušnim in gluhonemim
v njim prilagojenih tehnikah, ki jih
bo v letu 2006 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR3-SG-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je ﬁnanciranje programskih
vsebin in razvoja infrastrukture invalidskih
organizacij slepih in slabovidnih ter gluhih,
naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih).
2. Razpisna področja in cilj razpisa:
2.1 programske vsebine, namenjene
slepim in slabovidnim v njim prilagojenih
tehnikah;
2.2 programske vsebine, namenjene gluhim, naglušnim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;
2.3 razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz
točk 2.1 in 2.2;
2.4 prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4
se soﬁnancirajo v največ 80% deležu, iz
sredstev državnega proračuna.
Cilj razpisa je zagotoviti ustrezno podporo razširjanju in povečanju raznolikosti
programskih vsebin, namenjenih slepim in
slabovidnim ter gluhim, naglušnim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, in razvoj
ustrezne tehnične infrastrukture, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje
na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za
slepe in slabovidne ter gluhe, naglušne in
gluhoneme.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,

– načelo posebnih ukrepov,
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Za soﬁnanciranje programskih vsebin,
namenjenih slepim in slabovidnim ter gluhim, naglušnim in gluhonemim, v njih prilagojenih tehnikah, ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se
lahko prijavijo:
3.1 Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih,
ki delujejo v javnem interesu na področju
kulture (v nadaljnjem besedilu: organizacije
slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in
gluhonemih);
3.2 Predlagatelji ne smejo kandidirati
na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu
Ministrstva za kulturo.
4. Merila in kriteriji:
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljna merila in kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kvaliteta in
aktualnost pristopa;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost;
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije;
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov;
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička;
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga;
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljni kriteriji in merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
za državo oziroma za posamezno regijo ali
lokalno skupnost;
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov;
4.2.2. Prednostni kriteriji:
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim uporabnikom;
4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme:
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo
ﬁnancirani po vrstnem redu od najvišjega
števila točk navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje programskih vsebin: povzetek načina
ocenjevanja projektov: temeljna merila in
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Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezano z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 5. 12. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
2006 (oznaka: JPR 3-SG-2006). Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumih iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni
vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sabina Obranovič, tel.
01/478-79-36, elektronska pošta: sabina.
obranovic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih Ministrstva za kulturo so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo za kulturo
Ob-29526/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu
2006 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv 1, oznaka: JPP1-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je ﬁnanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju romske skupnosti
v RS (v nadaljevanju: projekti) ter kulturnih
projektov ustvarjalcev pripadnikov romske
skupnosti v RS s statusom samozaposlenih
v kulturi.
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2. Pomen izrazov:
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so ﬁzične
osebe, ki imajo status samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)ﬁnanciranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2006 (v nadaljevanju: Načela
2006). Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih 2006.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost romske skupnosti v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter
trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva (obvezni
dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti ter kopija izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev!);
– da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposleni v kulturi (obvezno dokazilo:
potrdilo o podelitvi statusa samozaposleni
v kulturi – potrdilo ne sme biti starejše od
šest mesecev!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2005!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2005,
ali tistih projektov, ki so že bili izbrani na
katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo
prve faze – priprave (obvezen podpis izjave,
navedene v obrazcu, o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na pozivu z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
Načela 2006.

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je
predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: skladnost z Načeli
2006.
6. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2006.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih 2006, je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 28 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 11 točk, kar pomeni skladnost z vsaj 11 kazalci ciljev kulturne politike in/ali kriteriji glede prednostne
obravnave.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva,
znaša: 19,509.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2006 in 2007.
9. Rok poziva: poziv se začne 4. 11.
2005 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 4. 2. 2006. Vloge,
prispele na javni poziv, se bodo obravnavale
po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)ﬁnanciranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2006;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure).
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni poziv 2006 z oznako JPP1-2006
in z obvezno navedbo področja romska
skupnost v RS. Na hrbtni strani ovitka mora
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biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu navedli
elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog
pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi torek v
mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
4. 2. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
če se je javni poziv zaključil zaradi porabe
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru.
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem
mesecu po obravnavi na strokovni skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje minister za področje, ki je predmet poziva.
5. Kriteriji poziva: skladnost z načeli
2006.
6. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti predlagatelja, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost z načeli
2006.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
načelih 2006, je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v dokumentaciji
poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 28 točk. Najnižji
seštevek točk na posameznem projektu, ki
pomeni uvrstitev v izbor, je 11 točk, kar pomeni skladnost z vsaj 11 kazalci ciljev kulturne politike in / ali kriteriji glede prednostne
obravnave.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet projektnega poziva,
znaša: 46,277.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2006 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2006 in 2007.
9. Rok poziva: poziv se prične 4. 11.
2005 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 4. 2. 2006. Vloge,
prispele na javni poziv, se bodo obravnavale
po času prispetja.
10. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– načela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi
za (so)ﬁnanciranje kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS za leto 2006;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure).
Dokumentacijo poziva si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
poziva zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poziva tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni poziv 2006 z oznako JPP2-2006
in z obvezno navedbo področja Druge manjšinske etnične skupnosti in priseljenci v RS.

Ob-29942/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS, ki jih bo v letu
2006 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni poziv 2, oznaka: JPP2-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet poziva in področja poziva:
predmet poziva je ﬁnanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe na področju drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS (v
nadaljevanju: projekti) ter kulturnih projektov
ustvarjalcev pripadnikov drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS s
statusom samozaposlenih v kulturi.

2. Pomen izrazov:
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije. Ustvarjalci so ﬁzične
osebe, ki imajo status samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)ﬁnanciranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti, drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev, drugih manjšinskih
etničnih skupnosti in priseljencev v RS za
leto 2006 (v nadaljevanju: Načela 2006).
Projekt je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.
Prednostni projekt je tisti projekt, ki je
skladen z opredelitvijo kriterijev prednostne
obravnave, opredeljenih v Načelih 2006.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta
po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
3. Osnovno področje poziva: osnovno
področje poziva je kulturna dejavnost drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu:
4.1 Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter
trajnejše, vsaj triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju poziva (obvezni
dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti ter kopija izpiska iz registra, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev!);
– da imajo ustvarjalci potrjen status samozaposleni v kulturi;
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene v
obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2005!);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili
posredovani ali izbrani na programskem ali
projektnem razpisu ministrstva v letu 2005,
ali tistih projektov, ki so že bili izbrani na
katerem od ostalih razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki so bili podprti za izvedbo
prve faze – priprave (obvezen podpis izjave,
navedene v obrazcu, o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na pozivu z že izbranim projektom!);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na pozivu z že izbranimi projektom!);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
načela 2006.
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Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije poziva.
Predlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k njeni dopolnitvi. Predlagatelji,
ki bodo v prijavnem obrazcu navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi vlog pozvani v
elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave na strokovni
skupini, ki se bo sestajala vsak prvi torek v
mesecu.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
4. 2. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za prepozno
se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu,
če se je javni poziv zaključil zaradi porabe
sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Pristojna uslužbenka bo nudila strokovno
pomoč v fazi oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno
pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidu obravnave projekta obvestilo najkasneje v enem
mesecu po obravnavi na strokovni skupini.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih z
državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-29943/05
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu Zavod), Ljubljana,
Glinška 12, objavlja na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98 in 67/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), programa Lokalni zaposlitveni programi-javna dela za leto
2006, ki je bil sprejet na seji Vlade Republike
Slovenije dne 28. 10. 2005 ter Pravilnika o
ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih
programov – javna dela (Uradni list RS, št.
108/03, 109/04 in 97/05)
javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov- javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2006
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih zaposlitvenih programov
– javnih del za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni
vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti
brezposelnih oseb ter se organizirajo zaradi
izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih,
kmetijskih in drugih programov.
II. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov-javnih del iz proračunskih postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb« v skladu s programom
Lokalni zaposlitveni programi – javna dela za
leto 2006, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska višina sredstev namenjenih
za javni razpis je 4.995,000.000 SIT in sicer
v okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«. Od
tega bodo sredstva v višini 660,000.000 SIT
namenjena za programe javnih del, ki bodo
pomenili pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, skladno z določili drugega odstavka 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94
in 41/04), ki se bodo zgodile od dneva objave
tega javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
za programe, ki bodo vključevali posebej ranljive skupine brezposelnih oseb (starejše od
50 let, ki so prijavljeni pri Zavodu nad 1 leto,
osebe s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe,
ki so prijavljene pri Zavodu nad 3 leta, brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu
nad 4 leta, Romi, zdravljeni odvisniki, osebe
po prestajanju zaporne kazni, žrtve nasilja
in druge težje zaposljive brezposelne osebe
z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo). Za
naštete programe se sredstva zagotavljajo
iz razpisanih sredstev posameznih območnih
služb Zavoda, po razdelitvi sredstev posameznih območnih služb pa se ti programi soﬁnancirajo iz zgoraj navedene kvote sredstev
v skupni višini 660,000.000 SIT.
Razdelitev sredstev po območnih in Centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje v
skupni višini 4.335,000.000 SIT:
OS Celje: 429,525.000 SIT,
OS Koper: 97,110.000 SIT,
OS Kranj: 239,040.000 SIT,
OS Ljubljana: 253,980.000 SIT,
OS Maribor: 1.161,585.000 SIT,
OS Murska Sobota: 676,035.000 SIT,
OS Nova Gorica: 56,025.000 SIT,
OS Novo mesto: 112,050.000 SIT,
OS Ptuj: 242,775.000 SIT,
OS Sevnica: 130,725.000 SIT,
OS Trbovlje: 164,340.000 SIT,
OS Velenje: 171,810.000 SIT.
Centralna služba/ nacionalni programi:
600,000.000 SIT.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena v
proračunskem letu 2006 in v plačilnih rokih,
skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji (naročniki oziroma izvajalci) in programi
javnih del:
– vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička
in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence. Izvajalci javnih del so lahko le
nepridobitni delodajalci. Za nepridobitne delodajalce se za potrebe tega razpisa štejejo
vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem
aktu določeno nepridobitno naravo oziroma,

ki vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost
in ne delijo dobička;
– v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb;
– v obdobju zadnjih dveh let niso kršili
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;
– vsebina predlaganih programov javnih
del je v celoti skladna z vsebinskimi kriteriji
za izbor programov javnih del, ki so navedeni v točki 8 »Vsebinski kriteriji za izbor
programov javnih del v letu 2006« razpisne
dokumentacije;
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja v
najmanj treh območnih službah Zavoda, pod
enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo prijaviti
programa javnih del enake vsebine, kot nacionalni program in kot lokalni program;
– lokalni in nacionalni programi javnih del
morajo imeti naročnika in izvajalca:
– naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela.
Izjavo o javnem interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za
nacionalne programe pa pristojno ministrstvo
oziroma pristojna institucija. Kadar je izvajalec hkrati tudi naročnik javnega dela, si mora
pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne občine oziroma ministrstva ali ustrezne
strokovne organizacije. Kadar je izvajanje
programa javnega dela v javnem interesu
občine, je ta obvezno naročnik programa in
partner v pogodbi o izvajanju programa javnega dela, čeprav ne soﬁnancira programa
javnega dela;
– izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru programa
javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem;
– naročnik oziroma izvajalec zagotavlja, da bo v primeru, da se med izvajanjem
programa javnih del spremeni višina plače,
do katere so upravičeni udeleženci ali način
njenega določanja, od uveljavitve te spremembe, le to upošteval pri nadaljnjih izplačilih plač;
– izpolnjuje ostale pogoje in kriterije določene v javnem razpisu.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti programi javnih del, za izvajanje katerih so viri
ﬁnanciranja v letu 2006 zagotovljeni v celoti
iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del
Ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v programe javnih del:
Ciljna skupina brezposelnih oseb, za
vključitev v programe javnih del so brezposelne osebe, ki najtežje najdejo zaposlitev,
in sicer:
– brezposelne osebe, starejše od 50 let,
prijavljene na Zavodu nad 6 mesecev,
– brezposelne osebe s I. in II. stopnjo
strokovne izobrazbe, prijavljene na Zavodu
nad 2 leti,
– brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu nad 3 leta,
– invalidi,
– posebej ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (starejše od 50 let, ki so prijav-
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ljeni pri Zavodu nad 1 leto, osebe s I. in II.
stopnjo strokovne izobrazbe, ki so prijavljene
pri Zavodu nad 3 leta, brezposelne osebe, ki
so prijavljene pri Zavodu nad 4 leta, Romi,
zdravljeni odvisniki, osebe po prestajanju
zaporne kazni, žrtve nasilja in druge težje
zaposljive brezposelne osebe z ugotovljeno
zaposlitveno oviranostjo),
– v razvojne programe javnih del, ki so
namenjeni razvoju novih delovnih mest, se
vključujejo tudi brezposelne osebe, prijavljene pri Zavodu nad 1 leto.
V območnih službah Zavoda z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS se lahko v programe vključujejo tudi brezposelne
osebe iz ciljnih skupin težje zaposljivih oseb,
določene v 6. členu Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in sicer brezposelna oseba, ki:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred
manj kot dvema letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja oziroma splošnega
srednjega izobraževanja,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, ali če gre za
osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6
mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj kot 26 let, če se redno šolajo, ali
katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, ki ji je z
odločbo priznan status invalida ali lastnost
invalidne osebe.
V javnem razpisu, lahko posamezne območne službe Zavoda, z merili za izbor programov javnih del, znotraj navedenih skupin,
določijo tudi ožje ciljne skupine brezposelnih
oseb, ob upoštevanju strukture brezposelnih
na svojem območju.
V nacionalne programe javnih del se bodo
lahko vključevale ciljne skupine brezposelnih
oseb, ki so jih določile posamezne območne
službe Zavoda, v katerih se bo program izvajal, in druge brezposelne osebe, ki so prijavljene pri Zavodu več kot 6 mesecev.
Čas vključitve v program javnih del
Vključitev v javno delo lahko traja največ
eno leto in se lahko podaljša, če brezposelni
osebi ni mogoče v skladu z zaposlitvenim
načrtom zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve. V skladu s stanjem na trgu dela so
to brezposelne ženske starejše od 53 let in
moški starejši od 55 let, ki se jim lahko podaljša vključitev do izpolnitve starostnega pogoja za upokojitev.
Brezposelne osebe iz ciljnih skupin se
vključujejo v javna dela praviloma 40 ur na
teden.
Število udeležencev: Zavod si pridržuje
pravico, da lahko zniža število predlaganih
udeležencev ali čas njihove vključitve v program javnega dela, če oceni, da nista skladna s predlagano vsebino programa oziroma
opisanim obsegom del na udeleženca, kadar
vlagatelj po pozivu ne dokaže, da je predlog
utemeljen.
VII. Merila za izbor programov javnih del
a) Merila za izbor programov javnih del v
območnih službah Zavoda (za lokalne programe in programe za primer naravne nesreče):
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Merilo

Stran

Maximalno število točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb, po posameznih območnih
službah

120

3. Območje izvajanja programa, zagotovljena sredstva, popolnost vloge ter reference programa

20

SKUPAJ

160

Minimalno število točk, da se program izbere

8003

100 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 100 točkami in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk
– na 2. merilu najmanj 90 točk.
V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem
odpiranju vlog), bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. V kolikor bodo,
na zadnjem odpiranju, vloge vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo izbran tisti program javnih del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu. V primeru, da se tudi
po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so
dosegle enako število točk po vseh merilih in tako izbere vlogo.
b) Merila za izbor programov javnih del za posebej ranljive ciljne skupine brezposelnih
oseb (ta merila se upoštevajo potem, ko bodo sredstva za izvajanje lokalnih in nacionalnih
programov že razdeljena)
Merilo

Maximalno število točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb

30

3. Popolnost vloge ter reference programa

20

SKUPAJ

70

Minimalno število točk, da se program izbere

40

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 40 točkami – po 1. merilu najmanj
10 točk in po 2. merilu 30 točk.
V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem
odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. V primeru
enakega števila točk bodo izbrani tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje število točk
po 3. merilu. V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh merilih in tako izbere
vlogo.
c) Merila za izbor nacionalnih programov javnih del:
Merilo

Maximalno število točk

1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb

90

3. Popolnost vloge ter reference programa

20

SKUPAJ

130

Minimalno število točk, da se program izbere

70

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami – po 1. merilu najmanj
10 točk in po 2. merilu najmanj 60 točk.
V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem
odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. V primeru
enakega števila točk bodo izbrani tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje število točk
po 3. merilu. V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh merilih in tako izbere
vlogo.
Merila in točkovanje meril so podrobneje navedena v točki 7 »Merila za izbor programov
javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma Centralno
službo Zavoda, opredeljenih v drugem odstavku točke III »Orientacijska vrednost sredstev
razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10. 2006.
Programi javnih del, ki bodo pomenili pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč
se ﬁnancirajo iz kvote sredstev v skupni višini 660,000.000 SIT, kot je opredeljeno v prvem
odstavku točke III »Orientacijska vrednost sredstev razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10.
2006.
Programi javnih del, ki bodo vključevali posebej ranljive skupine brezposelnih oseb
se ﬁnancirajo iz sredstev opredeljenih v drugem odstavku točke III »Orientacijska vrednost sredstev razpisa« oziroma se po razdelitvi teh sredstev za posamezno območno
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oziroma Centralno službo Zavoda pa se ﬁnancirajo iz kvote sredstev v skupni višini
660,000.000 SIT, kot je opredeljeno v prvem
odstavku točke III »Orientacijska vrednost
sredstev razpisa« oziroma najkasneje do
5. 10. 2006.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo
po predpisanem roku v mesecu, v katerem
bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo
kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo
vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev pred 5. 10. 2006 se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec izjave 1,
3. obrazec izjave 2,
4. obrazec program,
5. potrdilo o registraciji podjetja oziroma
organizacije ali redni izpis iz sodnega registra, ki ga izda pristojni organ v RS za dejavnost, katere predmet je razpis;
6. potrdilo pristojnega davčnega urada
(original), da je vlagatelj (delodajalec) poravnal vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom – potrdilo na
dan oddaje vloge ne sme biti starejši od trideset (30) dni;
7. potrdilo sodišča (original), da proti vlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije
– potrdilo na dan oddaje vloge ne sme biti
starejši od šestdeset (60) dni;
8. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti paraﬁran na vseh straneh.
Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporednimi št. 5, 6 in 7
v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na Centralno službo
Zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programov
– javnih del v Republiki Sloveniji za leto
2006 in Ne odpiraj – vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2006 in Ne odpiraj – Dopolnitev
vloge.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa za
posamezno območno službo ali Centralno
službo Zavoda se lahko oddajo samo vloge
za programe javnih del, ki bodo pomenili
pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč, ter za programe, ki bodo vključevali posebej ranljive skupine brezposelnih
oseb. Vloge morajo imeti oznako: Javni
razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji
za leto 2006 (pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali program za posebej
ranljive skupine brezposelnih oseb) in ne
odpiraj – Vloga.
V primeru dopolnitve teh vlog pa morajo
imeti oznako Javni razpis za izbor lokalnih
zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2006 (pomoč pri odprav-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ljanju posledic naravnih nesreč ali program
za posebej ranljive skupine brezposelnih
oseb) in Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe Zavoda oziroma naslov
Centralne službe Zavoda. Zavod za vloge
poslane po pošti ne odgovarja.
Na kuverti mora biti označen naziv in obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
dostavo vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 23. 11.
2005, po tem datumu pa v letu 2006 vsak
5. v mesecu. Zadnji rok za predložitev vlog
je 5. 10. 2006.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge
s poštnim žigom do vključno 5. v mesecu
do 24. ure oziroma do vključno 23. 11. 2005
do 24. ure, če gre za prijavo na prvi rok. V
kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje
za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki
bodo oddane osebno morajo biti predane
vložišču pristojne službe Zavoda do navedenih datumov do 12. ure.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma Centralni službi Zavoda v času uradnih
ur, ki so vsak delovni dan od 8.00 do 12.00
in v sredo tudi od 14.00 do 16.00. Razpisna
dokumentacija je dostopna tudi na spletnih
straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si.
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6001 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana,
ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8001 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
ZRSZ, Centralna služba, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana, samo kadar gre za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni
javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti

najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani Zavoda: http://www.
ess.gov.si.
Javno odpiranje bo vedno v roku treh
dni po predvidenih rokih za predložitev vlog
razen, če ta dan ne bo delovni dan. V tem
primeru bo javno odpiranje izvedeno prvi
naslednji delovni dan. Javno odpiranje se
bo izvajalo na sedežih območnih služb oziroma za nacionalne programe na sedežu
Centralne službe, navedenih v XI točki, od
9. ure dalje.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih
službah in Centralni službi Zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani
Zavoda. Komisije so pet članske v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za
izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov Zavod
posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega
dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki
ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti o
odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči predstojnik Zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe.
XIV. Informacije
Območne službe Zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa
organizirale skupen sestanek s potencialnimi vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega sestanka se bo potencialne vlagatelje
seznanilo z obvestilom na spletni strani Zavoda http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje sedem dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo
mora posredovati na spletni naslov Zavoda z obvezno označbo, na kateri območni
službi Zavoda nameravajo izvajati lokalni
ali nacionalni program javnih del. Odgovori
na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani Zavoda.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-29457/05
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni
izvajalec projekta Znak kakovosti v graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1/2006
za podelitev Znakov kakovosti v
graditeljstvu 2006
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva:
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– okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna za polaganje zunanjih pohodnih površin,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– razvojno tehnološki dosežki in inovacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah s
sestavinami kulturne dediščine,
– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– storitev krovsko-kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z
naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za
gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri
izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu
ZRMK d.o.o. – Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-81-81, faks 01/280-84-51, elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gi-zrmk.si/.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo imeli
priložnost promovirati pridobljeno priznanje
v okviru sejma Megra ali drugih javnih in
strokovnih prireditev. Javni razpis bo odprt
do 30. oktobra 2006.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

XI. Namenska poraba sredstev: prejemnik sredstev mora v roku 10 mesecev od
podpisa pogodbe, z originalnimi računi izkazati namensko porabo sredstev. V primeru,
da sredstva niso porabljena namensko in v
predpisanem roku mora prejemnik sredstva
vrniti z zamudnimi obrestmi, ki so določene
pri Banki Slovenije.
XII. Razpisna dokumentacija:
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel 10 dni na oglasni
deski vaške skupnosti v Matavunu.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na javnem zavodu
Park Škocjanske jame, tel. 05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija

Ob-29837/05
Na podlagi 15. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 84/99) in
Sklepa št. 2/2, sprejetega na 45. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame
dne 4. 10. 2005 objavlja javni zavod Park
Škocjanske jame
javni razpis
za izplačilo nepovratnih sredstev za
gradnjo oziroma prenovo objektov,
namenjenih oddajanju turističnih
sob in apartmajev v regijskem parku
Škocjanske jame
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva), za
gradnjo oziroma prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v
regijskem parku Škocjanske jame.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in ﬁnančnim načrtom Parka Škocjanske jame za
leto 2005 in Sklepom sveta Javnega zavoda Park Škocjanske jame (sklep št. 2/2, z
dne 4. 10. 2005) znaša višina razpoložljivih
sredstev 4,000.000 SIT.
2. Sredstva se namenijo za gradnjo oziroma prenovo objektov, namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v regijskem
parku Škocjanske jame.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame,
– imajo izdano pravnomočno gradbeno
dovoljenje z opredeljeno namembnostjo navedeno v točki II. tega javnega razpisa.
V. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– ki je lastnik nepremičnine, ki je zakonsko zavarovan kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se nahaja na območju naselbinskih spomenikov
(Škocjan in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izvod projektne dokumentacije z izdanim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem
z opredeljeno namembnostjo objekta za turistične sobe in apartmaje.
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano
dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja in oznako: »Prijava na javni razpis
za gradnjo oziroma prenovo objektov namenjenih oddajanju turističnih sob in apartmajev v regijskem parku Škocjanske jame
» in napisom: »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis !«.
Prijavitelji oddajo prijavo na sedežu parka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske
jame, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 10 dni po tej objavi v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana do 15. ure, na sedežu javnega
zavoda Park Škocjanske jame ali oddana po
pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav začela dvanajsti dan
po objavi tega razpisa ob 14. uri na sedežu
parka Škocjanske jame. O izidu razpisa bo
Park Škocjanske jame prijavitelje obvestil v
8 dneh, ko bo odpiranje prijav končano.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o prejemu sredstev do konca leta 2005.
Pogodba mora vsebovati določbo, kjer
je določeno, da mora prejemnik sredstev
zagotoviti, da bo v roku 5 let dejansko začel opravljati dejavnost, za katero je prejel
sredstva.

Stran

Ob-29884/05
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov, (Uradni list RS, št.
59/03, 51/04 in 15/05), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da je od 2. 11. 2005
odprt državni razpis specializacij dentalne
medicine.
Dodatne informacije so na voljo v novembrski reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije:
www.zzs-mcs.si. Razpisna dokumentacija
je na voljo v Oddelku za usposabljanje in
strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana,
pritličje; tel. 01/30-72-165, e-pošta: stasa.
favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Ob-29901/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
gradbena dela sanacija jezu Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela na jezu Melje.
3. Roki za izvedbo del:
– predviden začetek del: 12. 12. 2005,
– zaključek del: 15. 11. 2006,
– prevzem del: 15. 12. 2006.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest, d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, telefaks
02/300-58-99, tel. 02/300-58-92, kontaktna
oseba: Igor Čuš, dipl. inž. grad., elektronski
naslov: Igor.cus@dem.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 11. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM, d.d. s
pripisom »Razpis sanacija jezu Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest, d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 11. 11. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
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Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o plačilu.
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: 6. 12. 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:
6. 12. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice
sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno
poslovanje;
6. so v zadnjih petih letih izvedli najmanj dva zahtevna objekta inženirskih gradenj, ki sta primerljiva z objektom, ki so
predmet razpisa (hidroelektrarne, betonske
pregrade za zadrževanje vod, objekti z globokim temeljenjem…) posamične vrednosti
vsaj 200,000.000 SIT;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom,
in sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za
tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po
vrednosti in vsebini podobnih projektov,
– in drugim izkušenim strokovnim kadrom;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-29912/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca
za gradbena dela, strojne in elektro
inštalacije na jezu Melje (LOT J-II)
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
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2. (a) Kraj izvajanja del: Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela, strojne in elektro inštalacije
na jezu Melje.
3. Roki za izvedbo del:
– predviden začetek del: 15. 2. 2006,
– zaključek del: 9. 6. 2006,
– prevzem del: 15. 8. 2006.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič,
dipl. inž. gradb., elektronski naslov: joze.
milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 11. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT J-II – jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 18. 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: 9. 12. 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:
9. 12. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;

5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno
poslovanje;
6. so v zadnjih petih letih izvedli najmanj dva zahtevna objekta inženirskih
gradenj, ki sta primerljiva z objekti, ki so
predmet razpisa, posamične vrednosti vsaj
200,000.000 SIT;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom,
in sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za
tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po
vrednosti in vsebini podobnih projektov,
– in drugim izkušenim strokovnim kadrom;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 578/2005
Ob-29867/05
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 prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja M 9/2 Trg svobode (Uradni
vestnik Zasavja, št. 5/91 in 11/05), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je poslovni prostor
na naslovu Ulica 1. junija 28, Trbovlje, ki se
nahaja na območju urejanja z Odlokom o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja M 9/2 Trg svobode (Uradni vestnik
Zasavja, št. 5/91 in 11/05), v skupni površini 22,80 m2. Nahaja se v stavbi zgrajeni
na parc. št. 581.S, ki je vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v
vložku 1806 k.o. Trbovlje. Etažna lastnina
še ni urejena.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 3,300.000 SIT. V ceni ni zajet
morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna
kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 4. 11.
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 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Od kupca se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže: da bo v lokalu
začel opravljati dejavnost v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in da bo zagotavljal
nove zaposlitve delavcev.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 16. 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: Ponudba za nakup poslovnega lokala na Ulici
1. junija 28 – ne odpiraj.
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6. Ponudniki morajo najkasneje do ponedeljka, 14. 11. 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 lokala na Ulici 1. junija 28.
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,
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, 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
20. 12. 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 izpolnitev vseh
pogojev, navedenih v 3. točki tega razpisa
in celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
Kolikor kupec ne bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v 3. točki tega razpisa in
vseh ostalih obveznosti prevzetih s kupoprodajno pogodbo in bi prišlo do razdrtja
kupoprodajne pogodbe po kupčevi krivdi,
bo prodajalka kot sankcijo za neizvršene
pogodbene obveznosti kupca obdržala polovico zneska kupnine, kupcu bo vrnila polovico kupnine brez obresti.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetnega lokala, plačilo davčnih
dajatev, notarsko overitev prodajalčevega
podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis 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, ki ni javno, bo v
sredo, 16. 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.

– reference 10%
7. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, Irena Meško – Kukovec
od 8. do 10. ure.
8. Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva objave razpisa, od 8. do 13. ure.
9. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 5. 12. 2005 do 9. ure v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož in z oznako: »Ne odpiraj: Javni razpis – koncesija za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju Občine
Ormož.«
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2005 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: v skladu s razpisno dokumentacijo.
12. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum končne odločitve: 31. 3. 2006.
13. Izbirni postopek bo vodila posebna
komisija, ki jo imenuje župan.
14. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2005.
Občina Ormož

18. Ogled nepremičnine 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
Št. 157/05
Ob-29894/05
Na podlagi 14. člena Odloka o koncesiji
za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/00, 21/03,
18/05) objavlja Občina Ormož
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
pogrebne dejavnosti na območju
Občine Ormož
1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje pogrebne dejavnosti na območju Občine Ormož, ki obsega.
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti.
3. Območje izvajanja koncesije: območje koncesije za dejavnosti iz prve, druge in
tretje alinee 2. točke tega razpisa je celotno območje Občine Ormož, za dejavnosti
iz četrte in pete alinee pa območje krajevnih skupnosti: Miklavž pri Ormožu, Ormož,
Podgorci in Velika Nedelja.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za 5 let.
5. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje koncesionirane dejavnosti
– da je registriran za izvajanje navedene dejavnosti in da ima za to vsa potrebna
dovoljenja pristojnih organov;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa 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 koncesije,
– da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve;
– da je ﬁnančno usposobljen za izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti in sicer vozilo za prevoz pokojnika
ter prenosno hladilno komoro.
– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za racionalno izvajanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z 1 VKV
delavcem in 4 NKV delavci;
– da predloži ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
– da pripravi in predloži program delovanja dejavnosti.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 90%
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Ob-29895/05
Na podlagi 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 4/98)
ter Odloka o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 1/02), objavlja
Občina Preddvor
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
dejavnosti
1. Koncedent: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor.
2. Predmet koncesije:
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč v Preddvoru in Kokri.
Pokopališka dejavnost zajema: urejanje
in vzdrževanje pokopališč in komunalnih objektov na pokopališču in oddajanje grobov
v najem.
Urejanje in vzdrževanje pokopališč in komunalnih objektov na pokopališču obsega:
izdelavo programa urejanja pokopališč in
komunalnih objektov, izdelava pokopališkega katastra, izvajanje tekočih vzdrževalnih
del na in ob pokopališču, kot so urejanje
zelenic, žive meje, poti, parkirišča ob pokopališču, vzdrževanje vodovodne napeljave, ograje in spominskih obeležij, ki so
v pristojnosti občine, čiščenje odpadkov in
snega, izvajanje nadzora v primeru prekopa
ali opustitve grobov, izvajanje nadzora nad
izkopom grobov.
Oddajanje grobov v najem zajema storitve vodenja evidence pokopališč in grobov,
oddajanje grobnih prostorov in mrliških vežic
v najem, sklepanje najemnih pogodb in pobiranje najemnin, vodenje evidence o po-
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brani najemnini, zagotavljanje vsakokratne
uporabe mrliških vežic in izvajanje storitev
v zvezi z njihovo uporabo.
Izvajanje ostalih del in storitev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
3. Za izvajanje dejavnosti navedenih v
2. točki se za območje občine podeli ena
koncesija.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5
let. Koncesionar za vsako leto trajanja
koncesije do konca marca tekočega leta
plača koncedentu plačilo koncesije v višini 3 odstotkov zaračunane najemnine
za grobove in mrliške vežice, in sicer za
preteklo leto.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje 8. člena Odloka o
koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 1/02).
6. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (ustrezna
dovoljenja), predlog cen za storitve, za
katere se koncesija podeljuje, pisno izjavo, da ponudnik želi pridobiti koncesijo
za vsa razpisana dela, dokazilo, da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in
drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
oziroma posebna jamstva za to, izjavo,
da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije, izjavo o plačilnih
pogojih, potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov
določenih z zakonom, podpisano razpisno
dokumentacijo, ki jo ponudniki lahko dvignejo v sprejemni pisarni koncedenta vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev 60%,
– izkušnje in reference 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Preddvor, predlog za izbor koncesionarja, ki se posreduje Občinskemu svetu
Občine Preddvor, ki pred odločbo občinske
uprave, s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
9. Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s pripisom »javni
razpis pokopališke dejavnosti – ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
ponudnika. Kontaktna oseba za morebitna
dodatna pojasnila oziroma informacije je
Darwin Fink tel. št. 04/275-10-00.
11. Rok za oddajo ponudb je do vključno
28. 11. 2005 do 12. ure. Odpiranje ponudb
bo dne 29. 11. 2005 ob 10. uri na sedežu
Občine Preddvor.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 7 dneh od dne, ko
bo občinski svet sprejel sklep o izbiri koncesionarja.
13. Občina Preddvor si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Preddvor
Št. 50425/2005
Ob-29917/05
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 7. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Domžale (Uradni
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vestnik, št. 9/96), Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Domžale (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 11/2001) in Sklepa o začasni veljavnosti veljavnih aktov Občine
Domžale v Občini Trzin, vključno s smiselno uporabo Statuta in Poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 1/98) Občina Trzin
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
letnega vzdrževanja občinskih
cest, kolesarskih stez, hodnikov za
pešce in javnih parkirišč z manjšimi
obnovitvenimi deli in rednega zimskega
vzdrževanja (zimska služba) občinskih
cest, kolesarskih stez, hodnikov za
pešce in javnih parkirišč za obdobje
1. 1. 2006 – 31. 12. 2010 oziroma do
razpisa koncesije
1. Ime in sedež naročnika: Občina Trzin,
Mengeška c. 22, 1236 Trzin.
2. Predmet, namen in ocenjena vrednost
javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa:
A) izbira izvajalca za izvajanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja občinskih cest, kolesarskih stez, hodnikov za pešce in javnih parkirišč z manjšimi
obnovitvenimi deli in
B) izbira izvajalca za izvajanje gospodarske javne službe rednega zimskega vzdrževanja (zimska služba) občinskih cest, kolesarskih stez, hodnikov za pešce in javnih
parkirišč za obdobje 1. 1. 2006 – 31. 12.
2010 oziroma do razpisa koncesije.
Predmeta javnega razpisa pod 2.A in 2.B
se oddajata kot celota.
Namen javnega razpisa je izbrati izvajalca za izvajanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja občinskih
cest, kolesarskih stez, hodnikov za pešce
in javnih parkirišč z manjšimi obnovitvenimi
deli in rednega zimskega vzdrževanja (zimska služba) občinskih cest, kolesarskih stez,
hodnikov za pešce in javnih parkirišč za obdobje 1. 1. 2006 – 31. 12. 2010 oziroma do
razpisa koncesije.
Ocenjena vrednost del:
A) okvirno 11,000.000 SIT letno;
B) okvirno 7,000.000 SIT letno.
3. Razpisni pogoji za prijavo in merila
za izbor:
Razpisni pogoji:
– na razpis se lahko prijavi ponudnik, ki
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik, ki ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik, ki ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu z veljavno zakonodajo;
– da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.

Merila za izbor:
A) Ponudbena cena
– 90%,
Tehnološka usposobljenost – 10%;
B) Ponudbena cena
– 70%,
Tehnološka usposobljenost – 20%,
Hitrost intervencije
– 10%.
Variante niso sprejemljive.
4. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih ﬁnančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku menico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti za celoten
obseg del (A+B).
5. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti po predhodni telefonski najavi in s
potrdilom o plačilu od 7. 11. do 25. 11. 2005
do 12. ure na vložišču Občine Trzin na naslovu Mengeška c. 22, Trzin.
6. Znesek in način plačila razpisne dokumentacije: cena razpisne dokumentacije znaša 12.000 SIT (z vključenim DDV)
in jo ponudniki poravnajo na vložišču občine ali poravnajo na TRR Občine Trzin št.
01386-0100001846.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 11. 2005 do 12. ure.
8. Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška c.
22, 1236 Trzin.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ceste – ne
odpiraj!«, na hrbtni strani ovojnice pa mora
biti napisan naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 29. 11.
2005, ob 10. uri v sejni sobi Občine Trzin na
naslovu Mengeška c. 22, Trzin. Predstavniki
ponudnikov morajo strokovni komisiji, ki bo
vodila odpiranje ponudb, predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudba mora biti sestavljena na
original popisih. Naročnik si pridržuje pravico do naročila v zmanjšanem obsegu od
razpisanega ali da ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov. Računske napake
gredo v škodo ponudnika.
11. Naslov za posredovanje informacij:
vse informacije v zvezi z razpisom dobite na
tel. 01/56-41-772 – Nuška Jerman.
Občina Trzin

Javne dražbe
Št. 0576/05-1

Ob-29459/05
Popravek

V javni dražbi št. 0576/05, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28664/05, se tel. številka, na kateri lahko dobite dodatne informacije, pravilno glasi: 01/29-12-288.
SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana
Ob-29458/05
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v skladu s
sprejetim gospodarskim načrtom za leto
2005 in Pogodbo o ustanovitvi družbe Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 04/28-11-320, faks
04/28-11-301, e-mail: szavasnik@komunala-kranj.si
2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostor – obrat javne prehrane, v kleti upravne
stavbe na naslovu Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, ki obsega:
– kuhinjo v izmeri 83 m2,
– jedilnico v izmeri 126 m2,
– pomivalnico in WC v skupni izmeri 33
m2 ,
– soba v sklopu jedilnice v izmeri 49 m2,
– pripadajoči del hodnika v izmeri 12
m2 .
Poslovni prostor je namenjen pripravi in
nudenju prehrane.
Kupec – izbrani ponudnik se bo s kupoprodajno pogodbo zavezal, da bo še najmanj 24 mesecev po sklenitvi pogodbe uporabljal poslovni prostor, kot obrat za pripravo
in nudenje prehrane.
Izklicna cena poslovnega prostora je
41,041.028 SIT.
Najmanjši znesek višanja je 50.000 SIT.
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših
reklamacij. Kupec je dolžan plačati davek
na promet nepremičnin, stroške overitve
pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa, ter ostale stroške povezane s prenosom
lastninske pravice.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo
za nedoločen čas, s šestmesečnim odpovednim rokom.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter predložiti: potrdilo o vplačani varščini ter celotno št.
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine; potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (za pravne osebe), ki ne sme
biti starejše od 30 dni; izpisek iz registra
pravnih oseb (za pravne osebe); pooblastilo, če je oseba zastopnik; dokazilo, da ima
dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS
(potrdilo o državljanstvu, registracija, ipd.);
osebna izkaznica; davčno, matično in telefonsko številko.
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku.
4. Višina varščine: 10% od izklicne
cene za nepremičnino na račun Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., TRR:
07000-0000464429, odprt pri Gorenjski
banki d.d. Kranj, s pripisom za javno dražbo
– poslovni prostor.
5. Vplačana varščina se šteje dražitelju,
ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v roku
8 dni po zaključeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Varščina mora biti plačana
najkasneje na dan dražbe do 11. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, dne 17. 11. 2005, ob 13. uri v
sejni sobi Komunale Kranj, javnega podjetja
d.o.o., 4000 Kranj.
7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudba veže, dokler ni dražba
zaključena in do tedaj ni mogoče odstopiti
ali jo kako drugače razveljaviti. Če je ponudnik le eden, se nepremičnina proda za

Maribor-Grad, nezasedeno, po izklicni ceni
11,100.000 SIT.
9. Trosobno stanovanje Dalmatinska 3b,
Maribor, v izmeri 95,44 m2, 2. nadstr., s kletjo v izmeri 5,96 m2 in garažo št. 6/III, parc.
št. 2003, vl. št. 336 k.o. Tabor, zasedeno, po
izklicni ceni 25,400.000 SIT.
10. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št.
1615/2 in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl.
št. 1317 k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po izklicni ceni 40,000.000 SIT.
11. Poslovni prostor v Gospejni ul. 14,
Maribor, v izmeri 72,20 m2, vl. št. E 27 B/25,
v najemu, po izklicni ceni 24,600.000 SIT.
12. Stanovanjska hiša z gospodarsko
kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu 1,
v skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1, vl. št.
759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po izklicni ceni 38,300.000 SIT.
13. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 756/1, vl.
št. 23 k.o. Jašenca, in sicer: starejša stanovanjska hiša v izmeri 119,09 m2, garažni objekt v izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska
hiša v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu poslopju v izmeri 68,85 m2, lesena
šupa v izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in
shramba v izmeri 72,90 m2, stavbno zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.038 m2, zasedeno, tožba za
odpoved najemne pogodbe in izpraznitev
stanovanja, po izklicni ceni 46,300.00 SIT.
14. Poslovna stavba – trgovina Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 111,87 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
117 m2 in dvoriščem v izmeri 238 m2, parc.
št. 66, vl. št. 1200 k.o. Ruše, po izklicni ceni
14,300.000 SIT.
15. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po izklicni ceni 34,000.000 SIT.
16. Poslovno-proizvodni in stanovanjski
objekt – objekt za vzrejo in klanje piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni izmeri
706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri 1.509 m2,
njiva 518 m2, travnik 609 m2, pašnik 450 m2,
na parc. št. 547/1 in 547/3, vl. št. 384 k.o.
Hrastovec, nezaseden, po izklicni ceni
123,500.000 SIT.
17. Poslovno-gostinski objekt Sp. Porčič
22, Lenart, parc. št. 1153, 1152, vl. št. 614,
k.o. Lenart ter parc. št. 1151, vl. št. 707 k.o.
Lenart: gostinski objekt v izmeri 618,30 m2,
mehanična delavnica v izmeri 272,25 m2,
montažni pisarniški objekt v izmeri 43,67 m2,
pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 7.784 m2, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev, po izklicni ceni
144,000.000 SIT.
Javna dražba bo 17. 11. 2005 ob 9. uri
na Okrožnem sodišču na Ptuju, soba 26/II.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse ﬁzične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne osebe, ki pred pričetkom dražbe predložijo sklep o registraciji
v RS s pooblastilom za zastopanje na javni
dražbi. Tuje pravne in ﬁzične osebe lahko
kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi predpisi. Kupec mora v skladu s 153.
členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo.

izklicno ceno. Dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti družbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
8. Način in rok plačila kupnine: rok za
plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni od izstavitve računa, ki ga
izda Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
9. Plačilo celotne kupnine – vrednost nepremičnin v roku, ki je določen v tem razpisu, je bistvena sestavina pravnega posla.
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo
izdan najkasneje v 30 dneh po zaključku
javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene
prodajne pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
varščina pa se zadrži. Kupec pridobi lastninsko pravico na poslovnem prostoru po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitvi pogodbe.
10. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
04/28-11-320, kontaktna oseba: Simona Zavašnik. Ogled nepremičnine je mogoč po
predhodnem dogovoru.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ob-29470/05
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi sklepa stečajnega senata z dne 17. 10.
2005, opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku nad dolžnikom Pompe, družba za
storitve, inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj objavlja
javno dražbo
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Idealni delež – ½ poslovne stavbe
Svetozarevska 6, Maribor, v izmeri 3.647,30
m2 koristne površine, parc. št. 1355/1-3,
1.803 m2 stavbno zemljišče, vl. št. 1232 k.o.
Maribor-Grad, po izklicni ceni 618,000.000
SIT.
2. Večstanovanjska hiša Mladinska
45, Maribor, v izmeri ca. 750 m2, dvorišče
500 m2, vrt 387 m2, stavbišče 246 m2, parc.
št. 457, vl. št. 1688, k.o. Koroška vrata, nezasedena, po izklicni ceni 104,000.000 SIT.
3. Dvosobno stanovanje Košeninova 6,
Ruše, v izmeri 46,37 m2, št. 4, pritl., parc. št.
937, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
6,500.000 SIT.
4. Dvosobno stanovanje Industrijska 14,
Ruše, v izmeri 75,16 m2, parc. št. 410/1,
vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
9,300.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 56,84 m2, št. 6, 1.
nadstr., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše,
zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni 8,000.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje, Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 54,03 m2, št. 3,
pritl., parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu,
po izklicni ceni 7,700.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje Mali Beograd
16, Ruše, v izmeri 54,20 m2, št. 2, pritl.,
parc. št. 708, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po
izklicni ceni 7,700.000 SIT.
8. Stanovanje Maistrova 8, Maribor, v izmeri 39,82 m2, parc. št. 917, vl. št. 1427 k.o.
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Vsak ponudnik mora pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene na račun stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM d.d. Ptuj, št.
04202-0001155595, ki bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim pa brez
obresti vrnjena v treh delovnih dneh po javni
dražbi. Uspešni dražitelj mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po javni dražbi, kupnino pa plačati v treh mesecih in jo
zavarovati z brezpogojno bančno garancijo
prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv, v
mesecu dni od dneva javne dražbe, sicer se
šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske
pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine. Zasedene nepremičnine se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali
morebitnimi tožbami v teku za njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja dejansko
izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih podatkov ne vplivajo na spremembo cene.
Zakoniti predkupni upravičenci po SZ in
SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico
v skladu s 149. členom ZPPSL oziroma po
pogojih prisilne javne dražbe. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov
in prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/22-99-820.
Pompe, družba za storitve, inženiring in
trgovino, d.o.o. – v stečaju
Št. 50425/2005

Ob-29916/05

Javna dražba
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v OIC Trzin
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška c. 22, 1236 Trzin.
Opis predmeta prodaje: nezazidani komunalno opremljeni stavbni zemljišči parc.
št. 1277/4 k.o. Trzin v izmeri 148 m2 in parc.
št. 1260/18 k.o. Trzin v izmeri 1103 m2, ki se
nahajata v OIC Trzin. Parceli sta formirani
kot gradbena parcela v skladu s prostorskim
planom, veljavnim na tem območju in se
prodajata kot celota.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena za celotno površino, tj. 1251 m2, znaša 61,519.478 SIT. Višanje bo mogoče v
zneskih po najmanj 100.000 SIT. Davek na
dodano vrednost ni vštet v izklicni ceni in se
bo obračunal na ceno, ki bo dosežena na
javni dražbi.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Občine Trzin št.
01386-0100001846. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pravnega posla.
Občina Trzin bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 6,151.947,80 SIT.
Kavcija mora biti vplačana na transakcijski
račun Občine Trzin št.: 01386-0100001846
s pripisom »za dražbo« do četrtka, 1. 12.
2005 do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena
najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku
poračunana pri plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v petek,
2. 12. 2005 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Trzin na naslovu Mengeška c. 22, Trzin.
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Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.trzin.si]. Dokumentacija je brezplačna.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo« najkasneje do 30. 11. 2005 do 12. ure. Poleg
prijave mora posamezni dražitelj do začetka
dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji
predložiti dokazilo o plačilu kavcije in paraﬁrano kupoprodajno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Trzin

Razpisi delovnih
mest
Ob-29460/05
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
svetovalca za upravno poslovanje v
Občinski upravi Občine Brda.
Prosto delovno mesto svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
nazivu svetovalec III., svetovalec II., svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu svetovalec III.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga izbrani kandidat nima,
ga bo moral opraviti v roku enega leta od
imenovanja v naziv; 89. člen ZJU);
– 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 dokazila o zaključku
šolanja;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu;
3. dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
4. 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;
5. potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili, navedeni v četrti in peti 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.
Nepopolne vloge 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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
Občinski upravi občine Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo v Brdih.
Kandidati vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo
“za javni natečaj – ne odpiraj” 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 nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren Mojmir Konič, tel.
05/335-10-33.
Občina Brda
Št. 110-167/2005
Ob-29461/05
Mestna občina Ljubljana, županja, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi v Službi
za notranjo revizijo:
1. notranji revizor – višji svetovalec
(m/ž) – 2 delovni mesti.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih notranji revizor – višji
svetovalec II in notranji revizor – višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v
nazivu notranji revizor – višji svetovalec II
na lokaciji Mestni trg 15, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
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– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s področja dela notranje revizije.
V Zavodu za varstvo okolja:
2. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Linhartova
13, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in
4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
najmanj enega svetovnega jezika, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter
usposobljenost za delo z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih
ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s
kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o pridobljenem nazivu za državnega notranjega revizorja (za
delovno mesto pod točko 1);
– 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 (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo ''za javni natečaj'' in
z navedbo delovnega mesta.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane
kandidate bomo posredovali v 15 dneh po
opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju iz-

Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrana kandidata
bosta delo opravljala na lokaciji Erjavčeva
17, v Ljubljani, oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer Protokol Vlade Republike
Slovenije opravlja svoje naloge.
Formalno nepopolne vloge, v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj – svetovalec«
na naslov: Protokol Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po tej objavi. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni po tej objavi. O izbiri kandidatov
bosta izdani upravni odločbi, ki bosta vročeni izbranima kandidatoma, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Jasna Dolhar, tel.
01/478-15-80.
Vlada Republike Slovenije, Protokol

branega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo v vseh navedenih
primerih sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 111/05
Ob-29462/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) Protokol
Vlade Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest
svetovalec v Sektorju za protokol.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
morajo kandidati, ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave) oziroma ga
morajo v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv;
– obvladati morajo višjo raven znanja
angleškega jezika;
– obvladati morajo osnovno raven znanja drugega svetovnega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki imajo:
– delovne izkušnje pri organizaciji protokolarnih dogodkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu (državnemu izpitu iz
javne uprave);
– dokazilo o znanju tujih jezikov;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delo na delovnih mestih svetovalec se
opravlja v nazivih svetovalec II/I. Izbrana
kandidata bosta opravljala na delo v nazivu svetovalec II.
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Ob-29463/05
Z. vodja Okrožnega državnega tožilstva
v Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05) ter določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04-57/05) objavlja javni natečaj za 1
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – strokovni sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca-strokovnega sodelavca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a v nazivu višji pravosodni svetovalec III
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz
in informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter
drugih vlog pod vodstvom in po naročilu
tožilca in opravljanje drugih opravil v okviru
dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in
nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 46/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatoma/kandidatko
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja navedenega v
peti alineji prejšnjega odstavka. Potrdili
bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta
št. 41, Ljubljana ali na elektronski naslov:
odt.lj@dt-rs.si Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 01/252-85-00
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Ob-29464/05
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
podsekretarja v Oddelku za družbene
dejavnosti.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
podsekretar ali sekretar. Uradnik/ca bo delo
opravljal/a v nazivu podsekretar.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da aktivno zna slovenski jezik,
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
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– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave (in strokovnega
izpita iz upravnega postopka) ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma druga dokazila o delovni dobi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovne izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v
prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, z navedbo »javni natečaj – podsekretar«. Rok za prijave teče od zadnje
objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 03/818-17-15, pri Petri Gašparić.
Občina Rogaška Slatina
Ob-29466/05
Občina Dolenjske Toplice 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 62/05) javni natečaj
za delovno mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti.
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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba:
upravne, pravne, turistične ali druge ustrezne družboslovne 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 Občinske uprave občine Dolenjske Toplice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, 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.
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 – 15 mesecev s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel.
07/38-45-184.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 108-1/2005
Ob-29471/05
Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, razpisuje na
podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/ico je lahko imenovan kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju:
kandidat), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (v nadaljevanju: ZSV), pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
po ZSV,
– ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena ZSV, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit po ZSV
(57. člen ZSV),
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja,
– znanje italijanskega jezika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in kratkim življenjepisom se pošlje s priporočeno pošto na Svet Centra za socialno delo
Piran, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, z
oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«, v
roku 8 dni od datuma objave tega razpisa.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od datuma objave razpisa.
Svet CSD Piran

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-275.
Okrajno sodišče v Mariboru

Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– kratek življenjepis z osebnimi referencami,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi,
– kopija veljavnega vozniškega dovoljenje,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, poznavanje terena in varstva
narave,
– zdravniško spričevalo,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Dodatne informacije JZ KP Goričko: objava prostega delovnega mesta je tudi na
oglasni deski Zavoda za zaposlovanje RS
v Murski Soboti.
Javni zavod Krajinski park Goričko

Su 010603/05
Ob-29472/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,

Ob-29527/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02,
110/02, 56/03 in 1/04), 32., 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
36/00), 43. in 44. člena Statuta Javnega
zavoda Krajinski park Goričko in 11., 12.,
13., 14., 15. členom Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
ki ga je sprejel svet Zavoda JZ KP Goričko,
razpisuje Javni zavod Krajinski park Goričko
prosto delovno mesto
nadzornika po zavarovanem območju
MOP.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali druge ustrezne
smeri,
– da ima najmanj 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– da obvlada en svetovni jezik,
– da pozna teren in značilnosti zavarovanega območja KP Goričko,
– da pozna dejavnost varstva narave,
– da ima vozniški izpit B kategorije,
– zdravniško spričevalo.
Delovno mesto je prosto takoj, delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas,
s poskusnim delom 6 mesecev. Urnik dela
je gibljiv in prilagojen letnim časom ter traja
poln delovni čas.
Od kandidatov se pričakuje komunikativnost in sposobnost dela z ljudmi ob dobrem
poznavanju problemov varstva narave in
gospodarjenja s prostorom. Poleg nadzora
nad stanjem narave v krajinskem parku bo
kandidat opravljal tudi svetovanje, izobraževanje in vodenje po parku za prebivalce v
parku in obiskovalce parka.
Kraj opravljanja dela je grad, Grad 191,
9264 Grad in terensko delo na območju KP
Goričko.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave razpisa na naslov: Javni zavod
Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264
Grad, z oznako »Ne odpiraj – razpis nadzornik po zavarovanem območju MOP«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
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Su 010601/2005
Ob-29826/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št.
35/05), Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, Celje, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetnik v pravosodju – sekretar.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
– svetnik v pravosodju II,
– svetnik v pravosodju I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge opravljal v
nazivu svetnik v pravosodju II, na Okrožnem
sodišču v Celju, Prešernova ul. 22, Celje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 35/05), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6-mesečnim
poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in sodnem
redu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– 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,
– potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v prejšnji alinei.
V naziv je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega reda,
pa je v skladu z zakonom njunega opravljanja oproščen/a, sicer pa pod pogojem, da
oba izpita opravi najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka ob prijavi lahko nadomesti izjava

Stran

8014 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in
dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh
od objave javnega natečaja v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov:
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ul.
22, 3000 Celje. Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
15 dneh po opravljeni izbiri.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-29827/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Oddelku za civilno
in gospodarsko zakonodajo, v Sektorju
za pripravo zakonodajo, v Direktoratu
za zakonodajo s področja pravosodja
pod šifro 160 v katalogu delovnih mest
Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se opravlja
v nazivu višji svetovalec III., II., I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali zgodovinske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece 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).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo pravne 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;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje projektov z delovnega področja organa;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal 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 160.
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
Ob-29828/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za logistiko, v Direktoratu za pravosodno upravo
pod šifro 167 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se opravlja
v nazivu višji svetovalec III., II., I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.

Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne ali tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece 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).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo pravne 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;
– 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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal 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
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Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 167.
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

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju izvajanja javnih naročil.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem poklicu,
razen pripravništva.
Opis del in nalog:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela sektorja,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja sektorja,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo
prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v členu 86 do 88 Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l. RS, št.
70/05 – UPB4).
Z javnim uslužbencem bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom ter s sedežem v
Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
izjavo, da imajo le slovensko državljanstvo
in izjavo, da niso civilno služili vojaškega
roka, v 10 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Jožici
Mihelčič, tel. 01/472-45-60.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Ob-29861/05
Svet Zavoda za tehnično izobraževanje,
Ljubljana, Ptujska 19, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorico zavoda (ni reelekcija).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izpolnjuje splošne pogoje, določene
v Zakonu o izobraževanju odraslih,
– da ima VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe tehniške ali družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem mestu pri izobraževanju
odraslih,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnem mestu v gospodarstvu.
Od kandidata pričakujemo tudi da predloži program oziroma vizijo nadaljnjega razvoja Zavoda za tehnično izobraževanje.
Z izbranim kandidatom/ko bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Mandat traja 5 let.
Prijavo z življenjepisom, vizijo razvoja
ZTI in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za tehnično izobraževanje, Ptujska
19, Ljubljana z oznako »Ne odpiraj – prijava
za direktorja ZTI«.
Zavod za tehnično izobraževanje
Ljubljana
Ob-29883/05
Občina Rogašovci na podlagi 56. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za zasedbo
položaja
tajnika/ice občine, ki se opravlja v nazivu podsekretar/ka.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno strokovno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj od tega 5 let primerljivih delovnih izkušenj z isto stopnjo izobrazbe v javni upravi
na podobnih delih in nalogah;
– imeti morajo državni izpit iz javne uprave;
– obvladati morajo osnovno raven svetovnega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
organizacijske, vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter obvladujejo
delo z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– overjena fotokopija potrdila o izobrazbi,
– dokazila o obvladovanju svetovnega
(tujega) jezika,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– 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/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja v zaprti
ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Občina Rogašovci, Rogašovci 14 b,
9262 Rogašovci. Upoštevane bodo samo
pravočasne in popolne vloge.
Odločba o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kandidate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke na položaj in odločba
o imenovanju v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu tajnika občine v nazivu podsekretar.
Z osebo, imenovano na položaj bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dobo petih let
s poskusnim delom 6 mesecev.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba župan občine
Janko Halb, gsm: 041/626-802.
Občina Rogašovci
Št. 1714-05-498720/33
Ob-29903/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta v Uradu za logistiko,
sektorju za materialno-tehnične zadeve:
vodja sektorja (m/ž) (izvaja se v uradniškem nazivu: policijski svetnik).
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
ali magisterijem – tehnične, družboslovne
ali pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
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Št. 1714-05-498720/35
Ob-29904/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta v vodstvu Urada
za logistiko:
policijski svetnik – pomočnik direktorja urada (m/ž) (izvaja se v uradniških
nazivih: policijski svetnik).
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne ali družboslovne
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– osnovna raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
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izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem poklicu,
razen pripravništva.
Opis del in nalog:
– pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroliranju dela organizacijske enote,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l.
RS, 70/05 – UPB4).
Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom ter s sedežem v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
izjavo, da imajo le slovensko državljanstvo
in izjavo, da niso civilno služili vojaškega
roka, v 10 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 90 dneh po preteku razpisnega roka.
Dodatne informacije: Jožica Mihelčič, tel.
01/472-45-60.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Št. 1714-05-498720/34
Ob-29905/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Generalni
policijski upravi, Upravi kriminalistične policije, oddelku za posebno tehniko:
kriminalistični inšpektor (m/ž) (izvaja
se v uradniških nazivih: kriminalistični inšpektor III, II in I).
Pogoji:
– najmanj visoka izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Prednost bodo imeli kandidati:
– z izobrazbo s področja elektrotehnike,
računalništva ali telekomunikacij,
– z znanjem angleškega jezika,
– z znanjem s področja TCP/IP in internetnih tehnologij, usmerjevalnikov ter operacijskih sistemov Windows in Unix,
– s sposobnostjo skupinskega dela,
– s sposobnostjo samostojnega, samoiniciativnega ter razvojnega dela.
Opis del in nalog:
– preprečevanje in odkrivanje kaznivih
dejanj in storilcev,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in usposabljanja,
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– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Za delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe ter delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem poklicu,
razen pripravništva.
Poleg tega morajo kandidati za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še posebne pogoje, določene v 86. do 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) in 67.a členu Zakona o policiji (Ur. l.
RS, 70/05 – UPB4).
Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom ter s sedežem v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
izjavo, da imajo le slovensko državljanstvo
in izjavo, da niso civilno služili vojaškega
roka, v 10 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Vedrani
Kosec, tel. 01/472-43-10.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Št. 111-02-77/2005-01072-06 Ob-29915/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05 in 75/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v Davčni upravi RS, Generalni davčni
urad:
višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za ﬁnanciranje.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III, višji/-a svetovalec/-ka II ali višji/-a svetovalec/-ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim štiri mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov; DURS, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000
Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Magdaleni
Herman, tel. 01/478-28-26.
Davčna uprava RS
Št. 110-126/05-0515
Ob-29919/05
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 Mariboru.
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. 110-131/05-0515
Ob-30147/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo)
a) 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na civilno – upravnem oddelku
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in
2 prosti mesti vrhovnih državnih tožilcev na kazenskem oddelku Vrhovnega
državnega tožilstva Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
Zakona o državnem tožilstvu.
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. 111-130/05-0515
Ob-30148/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 14/2003 – uradno prečiščeno besedilo)
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
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prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

– 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.
Na predlog ministra za gospodarstvo bo
izbranega kandidata za direktorja Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let.
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 dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. 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 gospodarstvo

Ob-30149/05
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o delovnih razmerjih, nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana, ki ga
vodi dr. Jože Zagožen objavlja razpis za
zbiranje prijav za
predsednika/predsednico
uprave
družbe Petrol Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana.
Poleg splošnih zakonskih pogojev ter pogojev določenih v Zakonu o gospodarskih
družbah morajo kandidati za zasedbo mesta
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– univerzitetna visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega svetovnega jezika.
Kandidat/kandidatka mora predložiti tudi
pisni predlog razvojnega načrta družbe za
obdobje naslednjih 5 let ter potrdilo o nekaznovanju in kratek življenjepis.
Predsednika uprave družbe imenuje
nadzorni svet družbe za obdobje mandata
5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Z izbranim kandidatom, bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – čas trajanja
mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev ter drugo zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti na naslov:
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, do 13. 11. 2005 s pripisom:
– nadzorni svet – za razpis za mesto
predsednika uprave/ne odpiraj!
Poslovni podatki in podatki o družbi, ki
jih kandidati/kandidatke potrebujejo za sestavo razvojnega načrta, so v pisni obliki
na voljo na sedežu družbe. Kandidati/kandidatke lahko pridobijo samo podatke, ki
jih je družba dolžna javno objaviti v skladu
z zakonom.
Razvojni načrt bodo izbrani kandidati/kandidatk, predstavili nadzornemu svetu
družbe, prav tako bo s kandidati/kandidatkami opravljen razgovor.
Nadzorni svet bo o izboru kandidate/kandidatke obvestil v skladu z zakonom, pisno.
Vse potrebne informacije lahko pridobite
pisno na zgoraj navedenem naslovu ali po
tel. 01/47-14-332, kontaktna oseba je dr.
Aleša Svetic.
Petrol, d.d. Ljubljana
Ob-30150/05
Na podlagi 19. in 21., v povezavi s 50.
členom Zakona o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02 in 51/04), 116. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 43/04) in 6. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Uradni list RS, št. 60/01 in 80/04),
prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za gospodarstvo na podlagi sklepa Uradniškega sveta

številka 013-198/2005/2 z dne 28. 10. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o javnih agencijah in Zakonu o javnih
uslužbencih, mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo;
– imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– biti mora strokovnjak na področju dela
agencije;
– imeti mora domače in/ali mednarodne
izkušnje s področja elektronskih komunikacij
in/ali radiodifuzije in/ali pošte;
– imeti mora organizacijske sposobnosti;
– aktivno mora obvladati uradni jezik;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
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 dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– 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.
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 stani
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:
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Druge objave
Ob-29465/05
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora z 42. seje, z dne 21. 10. 2004, objavlja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
na lokaciji Cesta Maršala Tita 73, Jesenice,
površine 385,51 m2. Predmet prodaje je 15
pisarn, prostor namenjen za arhiv, mini kuhinja, čajna kuhinja, hodnik, sanitarni prostori,
prostor za čistilke, vetrolov. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju in kleti poslovno
stanovanjske stavbe, zgrajene leta 1959. V
neposredni bližini objekta so pretežno sta-
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novanjske stavbe. Prostori se nahajajo v neposredni bližini glavne ceste, za parkiranje
so na voljo javne parkirne površine.
2. Lastnik izkazuje lastninsko pravico
na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 961, k.o.
Jesenice, parc. št. 512/1, s Pogodbo o priznanju lastninske pravice na delu stavbe,
sklenjeno dne 31. 7. 2002, med Občino Jesenice in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3. Predkupna upravičenka, Občina Jesenice, je dne 26. 4. 2005 izdala potrdilo, da
predkupne pravice ne uveljavlja.
4. Ocenjena vrednost nepremičnine, ki je
predmet prodaje, znaša na dan 1. 9. 2005
34,100.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnino se prodaja kot celoto.
2. Nepremičnino se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno – kupljeno”.
3. Nepremičnina preide v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
4. Vse predpisane dajatve na promet nepremičnin se prišteje k pogodbeni ceni in jih
plača kupec.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma ﬁrmo ponudnika in njegov točen naslov, številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno v SIT in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba
ali od nje pooblaščena oseba.
2. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo.
3. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko
240000, namen plačila “Za javni razpis – Jesenice”.
4. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina
vračunana v kupnino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do
vključno ponedeljka, 5. 12. 2005, do 12.
ure.
2. Ponudbo z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno v sprejemni pisarni, soba 19, na naslov: ZZZS,
Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000
Kranj, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne
odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup
nepremičnine”.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno
ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva, določenega za predložitev ponudb.
6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe,
bodo izločene že pri odpiranju ponudb.
7. Ponudniki bodo o morebitnem izboru
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5
dneh po odločitvi o izbiri.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji
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nepremičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri.
10. Izbrani ponudnik mora kupnino za
nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na
številko 240000.
11. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjeno
pogodbo se šteje za razdrto, plačano varščino se zadrži.
V. Informacije: dodatne informacije dobijo
interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota
Kranj, Zlato polje 2, Kranj, vsak delavnik
od 8. do 14. ure, preko tel. 04/23-70-313
(Gordan Jocić) ali 04/23-70-306 (Milojka
Sajovic).
Po predhodni najavi je možen ogled nepremičnine.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
po pooblastilu generalnega
direktorja ZZZS
Št. 466-28/2004
Ob-29467/05
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 72/03), na podlagi Sklepa Vlade
RS št. 465-227/2004 z dne 15. 7. 2004 in
Sklepa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0202/24-6/99 z dne 7. 6.
1999 ter po Odloku o prodaji ﬁnančnega in
stvarnega premoženja države za leti 2004 in
2005, objavljata solastnika in razpisovalca
– Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
pisno javno ponudbo
za prodajo nepremičnine – bivšega objekta »Doma Matevža Langusa«, Kamna Gorica 55, Kamna Gorica, v solasti in
upravljanju Republike Slovenije in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
I. Predmet pisne javne ponudbe je nepremičnina v zaščitenem vaškem jedru
Kamne Gorice pri Radovljici, ki je prazna in
je solastnika in razpisovalca ne uporabljata
več za dejavnost iz svoje pristojnosti. Pisna
javna ponudba bo izvršena z zbiranjem pisnih ponudb.
Predkupni upravičenec je Občina Radovljica.
II. Zemljiško knjižni podatki za nepremičnino:
Št. zemlj. knj. vl. 437, parc. št. 183,
184 in 185, k.o. Kamna Gorica, natančneje: parc. št. 183, stavba, 369 m2, parc. št.
184, stavba, 142 m2 in parc. št. 185, igrišče,
2.910 m2.
Solastnika: Republika Slovenija do
4863/10000 od celote in Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje do 5137/10000
od celote.
Parcele imajo status gradbenih parcel.
Nepremičnina ima naslednje sestavine:
– stanovanjski objekt;
– upravna stavba;
– učni objekt;
– delavnice.
Nepremičnina je predmet prodaje le kot
celota, z vsem sestavnimi deli.

III. Izklicna cena: 49,000.000 SIT.
IV. Opcija ponudbe mora biti najmanj 6
mesecev, rok plačila celotne kupnine pa ne
sme biti daljši od 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
V. Predkupni upravičenec: predkupni
upravičenec lahko sodeluje v postopku te
javne ponudbe pod enakimi pogoji kot drugi
ponudniki. Predkupno upravičenje uveljavlja s pisno izjavo, vsak čas v postopku do
izteka roka za predložitev ponudb, skupaj
s svojo pisno ponudbo. V primeru, da predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico pod pogoji te pisne javne ponudbe in
je edini ponudnik, se postopek zaključi in se
s predkupnim upravičencem sklene neposredna pogodba. V primeru, da predkupni
upravičenec ne sodeluje v postopku te javne
ponudbe, razpisovalca pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom,
v roku, predpisanem z zakonom, pridobita
od predkupnega upravičenca potrdilo, ali
uveljavlja predkupno pravico za predmetno
nepremičnino.
VI. Ogled nepremičnine: ogled je možen
po predhodni najavi pri pooblaščenih osebah razpisovalcev.
VII. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Kotnikova
38, Ljubljana, Mitja Maruško, sekretar, tel.
01/478-42-63. Kontaktna oseba na strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je Jure Ahačič, vodja oddelka za
splošne zadeve, tel. 01/30-77-503, e-mail:
jure.ahacic@zzzs.si.
VIII. Čas, v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o nepremičnini in
vzorec prodajne pogodbe: dokumentacijo se
lahko prevzame najkasneje do 11. 11. 2005
v delovnem času na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Kotnikova
38, Ljubljana, Mitja Maruško, sekretar, tel.
01/478-42-63.
IX. Pogoji pisne javne ponudbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti stroški davka
na promet z nepremičnino in stroški prenosa
lastninske pravice ter vpisa le-te v zemljiško
knjigo.
2. Kupnina se mora plačati v enkratnem
znesku.
3. V tej objavi opredeljena nepremičnina
se prodaja le kot celota.
4. Pisna ponudba mora vsebovati točen
naslov kupca, navedbo nepremičnine, za
katero se podaja, ponujeno ceno za nepremičnino, opcijo in rok plačila celotne kupnine.
5. Ponudbi je potrebno priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma registrski izpisek za pravno osebo;
– izjava o sprejemanju izhodiščne cene
oziroma pogojev javne ponudbe kot celote;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– paraﬁran izvod prodajne pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 22. 11. 2005
do 11. ure na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, v zapečateni kuverti z oznako:

97 / 4. 11. 2005 /

8019

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine, bivši objekt Doma Matevža Langusa v
Kamni Gorici, parc. št. 183, 184 in 185, k.o.
Kamna Gorica«.
7. Javno odpiraje ponudb bo 22. 11.
2005 ob 12. uri pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
8. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov ali ne
bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne
ponudbe, bodo izločene že pri odpiranju ponudb. Ponudniki, ki ne bodo prisotni na odpiranju, bodo o rezultatih odpiranja ponudb
pisno obveščeni v 10 dneh po odpiranju.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika za
nakup predmetne nepremičnine, bodo ponudniki, obveščeni v 30 dneh po odpiranju.
10. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi enako ali višjo ceno kot je
izklicna in ki bo hkrati višja od vseh ostalih
ponujenih cen. V primeru enake ponudbene
cene se postopek do izbire nadaljuje po principu javne dražbe in bo izbran tisti ponudnik,
ki v tem postopku ponudi višjo ceno.
11. Kupoprodajna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb oziroma po pridobitvi potrdila predkupnega upravičenca, da
ne uveljavlja predkupne pravice.
12. Izročitev nepremičnine se opravi in
prenos lastništva se predlaga lahko šele po
poplačilu celotne kupnine.
13. Davek na promet z nepremičnino,
vse notarske stroške ter druge stroške v
zvezi z nakupom predmetne nepremičnine
nosi kupec.
14. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v roku po tej javni ponudbi in plača celotne kupnine najkasneje v
8 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
se prodaja razveljavi, razpisovalca pa za ta
primer uveljavita dogovorjeno pogodbeno
kazen po kupoprodajni pogodbi.
15. Razpisovalca si pridržujeta pravico
ne izbrati nobene ponudbe za nakup nepremičnine.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o
izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8
dni od podpisa pogodbe na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za
nakup nepremičnine v individualni zazidavi Podgorska cesta-Štibuh – Ne odpiraj!«.
Zadnji rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
21. november 2005, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb
ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Lidija Požgan, tel. 02/88-121-42 ali Peter Čarf, tel
02/88-121-48.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 403-01-147/2005
Ob-29501/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 108/03),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS,
št. 29/99, 24/03) in Sklepa občinskega sveta
z dne 18. 10. 2005, Mestna občina Slovenj
Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč,
predvidenih za izgradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta
– Štibuh SC 7
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
v k.o. Stari trg, ki so predvidena za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni
individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7 z naslednjimi parcelnimi številkami:

– GP 1: 419/16 v velikosti 1.035 m2,
419/17 v velikosti 215 m2,
– GP 2: 419/18 v velikosti 1.079 m2,
419/19 v velikosti 69 m2,
– GP 3: 419/20 v velikosti 1.068 m2,
– GP 4: 419/21 v velikosti 1.006 m2,
– GP 5: 419/22 v velikosti 979 m2,
– GP 6: 419/23 v velikosti 961 m2,
– GP 7: 419/6 v velikosti 66 m2, 419/7 v
velikosti 641 m2,
– GP 8: 419/8 v velikosti 760 m2, 418/8
v velikosti 36 m2,
– GP 9: 419/9 v velikosti 747 m2, 418/9 v
velikosti 111 m2,
– GP 10: 419/10 v velikosti 728 m2,
418/10 v velikosti 152 m2,
– GP 11: 419/11 v velikosti 685 m2,
418/11 v velikosti 148 m2,
– GP 12: 419/12 v velikosti 777 m2,
418/12 v velikosti 64 m2,
– GP 13: 419/13 v velikosti 858 m2.
3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena za stavbna zemljišča
znaša 10.280,07 SIT na m2 zemljišča, ki je
sestavljena iz cene za stavbno zemljišče v
višini 5.053,50 SIT na m2 in komunalnega
prispevka v višini 5.226,57 SIT na m2.
V ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcija se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, sklic 403-01-147-2005.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila enakovrednih ponudb za
isto gradbeno parcelo, se bo za to parcelo
izvedla javna dražba.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu morajo na vsebovati naslednje sestavine:
– naziv kupca, njegov točen naslov,
številko transakcijskega računa, EMŠO in
davčno številko ter matično številko za samostojne podjetnike,
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena za m2 zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– izpisek iz registra Davčne uprave RS
za samostojne podjetnike,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih za samostojne
podjetnike,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Drugi pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje ﬁzične osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države Evropske unije.
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
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Št. 465-02-13/2004
Ob-29502/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 51/02), v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 5/00)
ter sklepa Občinskega sveta mestne občine
Slovenj Gradec z dne 19. 10. 2004, objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za izgradnjo poslovnega
objekta na območju Podjetniške cone
Pameče–Troblje (I 1A)
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
po spisku, ležečega v k.o. Pameče:
– stavbno zemljišče s par. št. 1318/2,
travnik v izmeri 681 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/76,
pašnik v izmeri 693 m2.
3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
2. točke tega razpisa znaša 4.560 SIT/m2,
stroški priprave in komunalnega opremljanja
stavbnega zemljišča pa 4.034 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
4. Uspeli ponudnik mora plačati davek
na dodano vrednost.
5. Razpisni pogoji
Namembnost območja, kjer leže zadevno zemljišče, je opredeljeno na podlagi Od-
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loka o lokacijskem načrtu Podjetniške cone
Pameče (Ur. l. RS, št. 30/04 in 97/04).
Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 8 dni od pravnomočnosti sklepa komisije za izvedbo javnega
zbiranja ponudb.
Uspeli ponudnik mora začeti z gradnjo
najkasneje v 2. letih po sklenitvi pogodbe
o prodaji stavbnega zemljišča in končati v
2. letih po začetku del. V primeru, da uspeli
ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne prične
z gradnjo oziroma ne konča z delom v predpisanem roku, je dolžan stavbno zemljišče
vrniti Mestni občini Slovenj Gradec v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je
le-ta imela s postopkom vračanja zemljišča
in vso morebitno škodo ter ceni opredeljeni
v pogodbi, sklenjene na podlagi tega zbiranja ponudb.
6. Interesenti na svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec, najkasneje
do četrtka, 24. novembra do 10. ure na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, z oznako »Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišča v podjetniški coni Pameče–Troblje – ne odpiraj!«.
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu RS za ﬁzične
osebe oziroma članice EU, pravne osebe
izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
kot 30 dni,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznosti do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višin 10%
izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje,
– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,
– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS in Evropske unije,
– nepremičnina je na prodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamaciji v zvezi s kupoprodajno
pogodbo,
– upoštevane bode le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bode enake ali višje od izklicne prodajne cene.
8. Kavcija v višini 10% od navedene
izklicen cene plačajo ponudniki na TRR
Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312 –
0100010322, sklic na št. 465-02-13-2004.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
9. Plačilni pogoji:
– kupec mora celotno kupnino, v enkratnem znesku, poravnati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča,
– plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču.
10. Odpiranje ponudb ni javno. Odpiranje bo v sejni sobi MO Slovenj Gradec,
Šolska ul. 5, v četrtek, 24. 11. 2005 ob 12.
uri. Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
ravnala v skladu z Uredbo o pridobivanju,
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razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
11. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kriterije, po naslednjem vrstnem redu:
– sklenjena predpogodba,
– ponujena cena,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje,
– namembnost objekta.
12. Mestna občina Slovenj Gradec si
pridržuje pravico, da z nobenim sodelujočim ponudnikom ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.
13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Mestni občini Slovenj Gradec, ali po tel.
02/88-121-42 – kontaktna oseba Lidija Požgan.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 0313-24/2005
Ob-29906/05
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku
prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke (v
nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Pivka št. 03201/2003 z dne 21. 5.
2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v območju industrijsko obrtne
cone Neverke za potrebe industrije in obrti.
1. Prodajajo se naslednja zemljišča:
– gradbena parcela št. 3, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/8 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5109 m2,
– izklicna cena je 30,631.009 SIT;
– gradbena parcela št. 4, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/7 k.o. Stara Sušica
v izmeri 5387 m2,
– izklicna cena je 32,297.758 SIT;
– gradbena parcela št. 5, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/6 k.o. Stara Sušica
v izmeri 2179 m2,
– izklicna cena je 13.064.194 SIT;
– gradbena parcela št. 9, ki obsega parcelo s parcelno št. 3566/17 k.o. Stara Sušica v izmeri 1370 m2,
– izklicna cena je 8,213.835 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS
oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
3. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,

– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4. Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
01291 – 0100016298, s pripisom – za javno
zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 21. 11. 2005, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 21. 11. 2005 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 11.
2005 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7. Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. Ponujena cena, največ 80 točk
2. Glede na obseg površine nakupa, največ 20 točk
1) Točke so – (ponujena cena / najvišja
ponujena cena) x80
2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel 5 točk
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
10 točk
– nakup nad 7500 m2
10 točk
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot trikrat presegajo posamezno parcelo, za
katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8. Pri nakupu je možen odlog plačila
50% kupnine za dobo največ 6 mesecev.
Za znesek odloga se za dobo odloga obračuna obresti po ﬁksni 9% letni obrestni meri.
Obresti po tem odstavku se plačujejo na 6
mesecev. Znesek odloga mora kupec pred
podpisom pogodbe zavarovati z nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
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Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na spletni strani http://www.pivka.si in
na Občini Pivka vsak delavnik od 9. do
10. ure pri kontaktni osebi prodajalca Dušanu Kristan ali na tel. 05/721-01-11,
041/688-612, faks 05/721-01-02, e-pošta:
dusan.kristan@pivka.si
Občina Pivka

2. Pravila navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 113.
3. Matična številka sindikata je:
2122561.

Ob-29497/05
Nad družbo LIV Hidravlika d.o.o., Industrijska cesta 2, 6320 Postojna, je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru dne 7. 10.
2005 uveden postopek prisilne poravnave,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93
z dne 21. 10. 2005, ter se vodi pod opr. št.
St 44/2005. V predmetnem postopku prisilne poravnave družba LIV Hidravlika d.o.o.,
poziva upnike, ki imajo pravico prijaviti svoje
terjatve v prisilni poravnavi v skladu z določili Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: ZPPSL), da v roku 8
dni po predmetni objavi v Uradnem listu RS
podajo s priporočeno pošto s povratnico ali
neposredno na vložišče družbe pisno izjavo
o konverziji svojih terjatev v kapital družbe
LIV Hidravlika d.o.o., vse pod pogoji, kot jih
določa ZPPSL, in bodo v nadaljnjem roku 2
dni v zvezi s tem tudi podpisali pogodbo o
konverziji z družbo LIV Hidravlika d.o.o.
LIV Hidravlika, d.o.o., Postojna
Franc Zor, direktor
Ob-29531/05
Skupščina družbe LIK – Lamelirnica
d.o.o., Novomeška c. 5, Kočevje, je dne
27. 10. 2005 sprejela naslednji sklep:
1. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 371. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30-1298/1993),
družba preneha in se začne likvidacijski
postopek nad dolžnikom LIK – Lamelirnica d.o.o., Novomeška c. 5, Kočevje, matična številka 5461448, davčna številka
15070514, št. reg. Vložka 1/10946/00.
2. Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
3. Začetek likvidacije se objavi v Uradnem listu RS ter vpiše v sodni register.
4. Dolžniki se pozivajo, da svoje obveznosti takoj poravnajo likvidacijski masi. Upniki se pozivajo, da prijavijo terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od objave
tega sklepa.
LIK – Lamelirnica d.o.o.
predsednica skupščine
Branka Babič, u.d.e.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 90310-123/05
Ob-29479/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Ljubljana, na

podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02, 73/04) in po pooblastlu vodje
Območne geodetske uprave Ljubljana št.
021-1/2004-54a, z dne 17. 11. 2004, po
uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelo št. 843/1 in parcelama 846/2, 846/13,
k.o. 1722 Trnovsko predmestje, na vlogo Dolinšek Liljane in Dejak Ludvika, se
lastniku parcele št. 843/1 – Stanovanjski
zadrugi Mlekar, Tolstojeva ulica 63, Ljubljana, ki kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem
postopku ureditve meje ter zavarovanja
lastnikovih pravic in pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika, in sicer: Šuštar
Sabrina, OGU Ljubljana, Cankarjeva 1/III,
1000 Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-10/2005-1532
Ob-29477/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
sindikata delavcev Trgovine Slovenije
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
(SDTS – ZSSS), sindikat družbe Regal
GH d.o.o., s sedežem Brnik aerodrom,
Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik, z dnem
29. 9. 2005.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu, pod zaporedno številko 185.
Ob-29478/05
Sindikat delavcev prometa in zvez
Slovenije, Sindikalna skupina Feršped
Šentilj, 2222 Šentilj v Sl. Goricah, se izbriše iz evidence statutov pri Upravni enoti
z dne 1. 10. 2005.
Sindikalna skupina Feršped Šentilj preneha delovati z dne 1. 10. 2005.
Matična številka (identiﬁkacijska) Sindikalne skupine Feršped Šentilj je 1115464.
Upravna enota Pesnica ugotavlja, da
gre v konkretnem primeru za izbris sindikalne skupine iz evidence statutov, zaradi
prenehanja delovanja sindikalne skupine.
Št. 030-3/2005-13(02007)
Ob-29528/05
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata vzgoje, izobraževanja
znanosti in kulture Slovenije – Zavod Dr.
Marijana Borštnarja Dornava.
– Naziv pravil: Pravila sindikata zavoda
SVIZ.
– Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
– Zavod Dr. Marijana Borštnarja Dornava.
– Sedež sindikata: Dornava 128, 2252
Dornava.
– Kratica sindikata: SVIZ – Zavod Dr.
Marijana Borštnarja Dornava.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-85/2005-8
Ob-29550/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 24. 10. 2005
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
99/04; ZPOmK) odločil, da nameravana
koncentracija družb Vogel & Noot Verpackungstechnik GmbH, Veitscherstraße 4,
8662 Mitterdorf im Mürztal, Republika
Avstrija, in Saturnus Embalaža proizvodnja embalaže d.d., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 61, 1000 Ljubljana,
ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija v smislu druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s
področja proizvodnje in trženja kovinske
embalaže, naj bi nastala na podlagi javne
ponudbe za odkup v skladu z Zakonom o
prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ter 56/99),
ki jo je Vogel & Noot Verpackungstechnik
GmbH, v okviru svojega namena pridobiti
večino delnic Saturnus Embalaže d.d. in
s tem nadzor nad to družbo, objavil 3. 10.
2005 v časniku Delo.
Urad je ugotovil, da obravnavana transakcija sicer predstavlja koncentracijo v
smislu določb ZPOmK, vendar niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona. V takšnih primerih Urad nima
možnosti vsebinsko presojati skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence,
zato je v skladu z drugim odstavkom 38.
člena ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi,
da koncentracija ni podrejena določbam
ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-29498/05
Izhajajoč iz določbe prvega odstavka
465. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 15/05, uradno prečiščeno besedilo – ZGD – UPB1) obveščamo,
da je Slovenska odškodninska družba,
d.d., dne 25. 10. 2005, na podlagi Pogodbe o odstopu terjatev in izročitvi delnic, sklenjene z Republiko Slovenijo, dne
24. 10. 2005, pridobila 516.790 navadnih
imenskih prosto prenosljivih delnic družbe
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tržaška 31, Vrhnika (v nadaljevanju: družba),
kar predstavlja 28,064% osnovnega kapitala družbe.
Glede na navedeno, je Slovenska odškodninska družba, d.d., imetnica skupno
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604.353 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic družbe, kar predstavlja 32,819%
osnovnega kapitala družbe.
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
Ob-29838/05
V skladu s prvim odstavkom 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah, poslovodja
družbe Transkor, prevozi, servis, trgovina,
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, kot prenosne družbe, v postopku
oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, objavlja naslednje obvestilo:
1. Delitveni načrt je bil predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu dne 28. 10. 2005.
2. Na sedežu družbe Transkor, d.o.o. je
od dneva objave tega obvestila najmanj en
mesec v času od 11. do 12. ure na vpogled
delitveni načrt Transkor, d.o.o., letno poročilo družbe Transkor, d.o.o. za zadnja tri leta
in vmesna bilanca stanja družbe Transkor,
d.o.o. po stanju na dan 31. 8. 2005.
3. Družbeniku, upnikom in delavcem se
bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno dal prepis delitvenega načrta in drugih listin iz prejšnje točke.
Transkor,
prevozi, servis, trgovina, d.o.o.
poslovodstvo družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-29480/05
Skupščina družba I.A.P. d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je
na svoji seji dne 18. 10. 2005 pod 2. točko
dnevnega reda sprejela sklep:
Skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema
spremembo osnovnega kapitala.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini 45,880.000 SIT se zaradi izstopa družbenikov dne 31. 3. 2005; 1. 4. 2005, 7. 4.
2005; 8. 4. 2005 in 13. 4. 2005 zniža za
12,230.000 SIT tako, da znaša novi osnovni
kapital družbe 33,650.000 SIT.
Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o.,
Ljubljana.
Direktor I.A.P. d.o.o., Ljubljana
Mag. Jure Pohar dipl. inž.

Sklici skupščin
Ob-29468/05
Na podlagi 39. člena statuta družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Corona, proizvodnja in
trženje električnih in plinskih aparatov
d.d., Reteče 4, Škofja Loka,
ki bo dne 8. decembra 2005 ob 13. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se iz-
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voli Andreja Ranta, za preštevalca glasov pa
Erika Teropšič in Branko Skvarča. Skupščini bo prisostvovala notarka, Marjana Tičar
Bešter.
2. Prenehanje in likvidacija družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in plinskih aparatov
d.d., Reteče 4, Škofja Loka, sprejema sklep
o prenehanju in likvidaciji družbe Corona,
proizvodnja in trženje električnih in plinskih
aparatov d.d., Reteče 4, Škofja Loka.
2.2. S postopkom likvidacije se prične
takoj po sprejemu sklepa pod 2.1.
2.3. Razlogi za prenehanje družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in plinskih aparatov d.d., Reteče 4, Škofja Loka,
so v prenehanju opravljanja dejavnosti družbe in neizpolnjevanju ciljev, za katere je bila
družba ustanovljena.
2.4. Rok za prijavo terjatev upnikov in
delničarjev je 30 dni od objave sklepa.
2.5. Za likvidacijskega upravitelja se
imenuje Veljko Jan, Partizanska cesta 43,
4220 Škofja Loka, EMŠO 0301958500912.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 5. 12.
2005. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Reteče 4, Škofja Loka, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Corona, d.d.
uprava
Ob-29469/05
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, sklicuje
sejo skupščine,
ki bo v sredo, 7. 12. 2005 ob 17. uri v
prostorih podjetja Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Martina Klanjšček,
– preštevalki glasov: Metka Prinčič in
Tjaša Batistič,
– notarka: Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe Gopharm d.d.
Nova Gorica za leto 2004.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2004 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
ostane ugotovljen dobiček za leto 2004 v
znesku 51,231.516,32 SIT nerazporejen.
Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje
razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička iz let 1997 in 1998.
Predlog sklepa: ostanek dobička iz leta
1997 in del dobička iz leta 1998 v skupni
višini 17,407.200 SIT se uporabi za dividende, kar predstavlja 400 SIT bruto na
delnico. Dividende se bodo izplačale do
6. 1. 2006 v nerevaloriziranih zneskih. Do
izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, na dan skupščine.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši članico nadzornega sveta
Jano Štefančič. Za novega člana nadzornega sveta za obdobje do 26. 11. 2007 se
izvoli Roka Lozeja.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizijska hiša Ernst &
Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
7. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm d.d.
Nova Gorica ter najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo. Pooblastila morajo biti družbi
dostavljena vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja morajo biti shranjena na sedežu
družbe.
Pooblastilo za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa poleg tega še s kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 7. 11. 2005 dalje na sedežu
družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju
skupščine se odloča o objavljenih predlogih
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje z
dvigom rok. Vsaka delnica šteje en glas.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine na sedež družbe v pisni
obliki podajo razumno utemeljen nasprotni predlog k posamezni točki dnevnega
reda.
Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-29529/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Tekol d.d. sklicuje uprava družbe
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9. redno skupščino,
ki bo dne 5. 12. 2005 ob 10. uri v
prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul.
Pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Vlasta Antonič in Polajžar Andreja,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notarka Breda Horvat.
2. Sprememba člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dne 5. 12. 2005 se
razreši naslednji član nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev:
– Dragica Razboršek na podlagi njene
pisne odstopne izjave z dne 1. 7. 2005.
Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev se izvoli:
– Zdenka Bedenik za mandatno obdobje štirih let in s pričetkom mandata 5. 12.
2005.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD d.d. Ljubljana na
dan zasedanja skupščine oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine
ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in
deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in pisnim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave do vključno dneva
zasedanja.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 11. uri v istih prostorih. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi
razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom
skupščine.
Tekol d.d.
uprava družbe
Št. 28/05
Ob-29530/05
Na podlagi določil točke 9.3. Statuta
delniške družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97, Ljubljana uprava družbe na zahtevo delničarja Vizija Holding, ﬁnančna družba, d.d., Dunajska cesta 156,
Ljubljana, ki je lastnik 24,54% kapitala,
sklicuje

Št.

10. skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo dne 12. 12. 2005 ob 9. uri v prostorih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Velena Lokar Škerget,
za preštevalca glasov pa Dušica Vrbanc in
Miran Brvar.
Na seji je prisotna notarka Nina Češarek.
2. Sprejem sklepa o spremembi sklepa
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa Vizije Holding d.d. Ljubljana.
Skupščina sprejme sklep, da se sklep,
sprejet pod točko 2.1. na skupščini dne
29. 7. 2005, spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina se seznanja z letnim poročilom uprave za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za leto 2004.
Skupščina sprejme sklep, da se bilančni
dobiček družbe, ki je na dan 31. 12. 2004
znašal 93,575.154,22 SIT uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem v
znesku 15,378.880 SIT bruto ali 40 SIT
bruto na delnico;
– za prenos v preneseni dobiček v višini
78,196.274,22 SIT o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa skupščine, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan
2. 8. 2005.«.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 7. 12. 2005
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana, in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi na skupščino obvezno priložiti pismeno
pooblastilo za zastopanje.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, in sicer vsaj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala uro kasneje, glasovanje pa bo ne glede na število
prisotnih delnic.
Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po tel. 01/53-41-597.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
uprava
Andrej Bukovec, univ. dipl. ekon.
Ob-29833/05
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena
Statuta družbe Titan d.d. sklicuje uprava
družbe
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13. sejo skupščine
družbe Titan d.d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo 8/12 2005 ob 10.30 na sedežu
družbe Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Marta Balantič.
Ugotovi se prisotnost notarja Jožeta
Rožmana.
2. Sprejem sklepa o delni uporabi bilančnega dobička nerazporejenega per 31. 12.
2004 za izplačilo dividend delničarjem.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejema sklep o izplačilu
dividend. Izplača se 66,50 SIT (bruto) na
delnico. Za izplačilo dividend se nameni del
bilančnega dobička, ki je po sklepih skupščine ostal nerazporejen.
Tako se izplača del bilančnega dobička družbe iz leta 2003 (poslovni dobiček
iz leta 2003) v znesku 51,740.857 SIT. Po
izplačilu dividend skupaj ostane per 31. 12.
2004 še 379,375.332,80 SIT nerazporejenega dobička.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi na dan skupščine. Dividende se izplačajo do 29. 12.
2005.
3. Sprejem sklepa o nakupu lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi osme alinee drugega odstavka 240. člena ZGD in v skladu s 43.
členom Statuta družbe skupščina pooblašča
upravo družbe, da glede na tržne možnosti v roku 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa izvrši nakup lastnih delnic v višini
77,805.000 SIT po najnižji ceni 800 SIT in
po najvišji ceni 1.000 SIT, pri čemer skupni
nominalni znesek kupljenih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča upravo družbe, da
izdela prečiščeno besedilo – čistopis statuta
družbe in ga uveljavi v skladu s pozitivnimi
predpisi.
5. Odobritev Sporazuma med grupo
SFPI in Titanom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: odobri se Sporazum med grupo SFPI
in Titanom d.d. – o nudenju intelektualnih
storitev Titanu.
6. Sejnine in stroški članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje članom nadzornega sveta za leto 2005 višino sejnin in ostalih
stroškov (prevoz, prenočišče) v višini, kot je
določeno v sedanjem statutu.
Spremembe in dopolnitve Statuta Titan
d.d. in celotno gradivo za sejo skupščine
družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delovnik
med 11. in 13. uro. Morebitne nasprotne
predloge pošljejo delničarji v pisni obliki in
z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od
dneva objave sklica skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo
upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, overjenim pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od
sedem dni. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti v pisni obliki dana v
hrambo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni, kjer
podpišejo seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Titan d.d.
uprava družbe
Št. 3/05
Ob-29834/05
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
KPL Pooblaščenka, d.d., Ljubljana uprava
družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe KPL Pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 6. 12. 2005 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev o prisotni notarki.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli
Alenka Šuštar Hostar, za preštevalki glasov
se izvolita Mateja Granatir in Mateja Stanič
Rudolf. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo delnic iz sredstev družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Osnovni kapital družbe KPL – gradnje, rast, inženiring družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana (v nadaljevanju kot KPL Pooblaščenka, d.d.) v višini 274,921.000 SIT
se v skladu s 333. členom ZGD in 47. členom Statuta družbe KPL Pooblaščenka,
d.d., poveča iz sredstev družbe, in sicer s
preoblikovanjem dela kapitalskih rezerv, ki
jih je družba pridobila iz vplačil, ki presegajo nominalne zneske deležev (vplačani
presežek kapitala), za nominalno vrednost
skupne izdaje delnic, to je za 549,842.000
SIT tako, da znaša osnovni kapital po povečanju 824,763.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala se
izvede z izdajo 452.866 novih navadnih
imenskih delnic razreda A z nominalno
vrednostjo ene nove delnice 1.000 SIT in
emisijsko vrednostjo te delnice 1.000 SIT,
pri čemer znaša skupna nominalna vrednost izdaje novih imenskih delnic razreda
A 452,866.000 SIT in izdajo 96.976 novih
prednostnih delnic razreda B z nominalno
vrednostjo ene nove delnice 1.000 SIT in
emisijsko vrednostjo te delnice 1.000 SIT,
pri čemer znaša skupna nominalna vrednost izdaje novih prednostnih delnic razreda B 96,976.000 SIT.
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3. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Izdajo delnic v nematerializirani obliki uredi uprava, v skladu z
veljavnimi predpisi, po vpisu tega sklepa
o povečanju osnovnega kapitala družbe v
sodni register.
4. Celotna izdaja novih delnic je namenjena izključno lastnikom, ki so na dan
sprejema tega sklepa vpisani v knjigo delnic in so lastniki navadnih imenskih delnic
razreda A in lastniki prednostnih delnic razreda B. Delničarjem pripadajo nove delnice
v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe, in sicer
tako, da na eno dosedanjo delnico dobijo
še dve novi delnici. Število novih delnic, ki
jih pridobijo lastniki delnic razreda A in lastniki delnic razreda B je razvidno iz seznama, ki je sestavni del tega sklepa. Z vpisom
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v
sodni register se šteje, da so nove delnice
polno vplačane.
5. Nove delnice sodelujejo v dobičku za
poslovno leto 2005.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu sklepom sprejetim pod 2.
točko dnevnega reda se sprejmejo spremembe in dopolnitve Statuta družbe KPL
Pooblaščenke, d.d. Skupščina pooblašča
nadzorni svet, da skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta določi
čistopis statuta.
4. Prenehanje družbe in začetek likvidacije.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Družba KPL – gradnje, rast, inženiring, družba pooblaščenka, d.d., s sedežem v Ljubljani, Tbilisijska 61, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. registrskega vložka 1/32683/00,
preneha z redno likvidacijo družbe, na podlagi odločitve skupščine družbe v skladu z
drugo alineo prvega odstavka 371. člena
ZGD.
2. Skupščina delničarjev družbe KPL
– gradnje, rast, inženiring, družba pooblaščenka, d.d. določi, da se likvidacijski postopek začne z dne 1. 3. 2006.
3. Z dnem 1. 3. 2006 se za likvidacijsko
upraviteljico imenuje dosedanja direktorica
družbe, Ljudmila Atanasovski, roj. 31. 10.
1947, stanujoča Medno 32/e, Ljubljana, ki
družbo zastopa brez omejitev.
4. Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika je
30 dni od objave poziva upnikom v Uradnem listu RS. Terjatve je potrebno prijaviti
likvidacijski upraviteljici družbe.
5. Z dnem začetka likvidacijskega postopka se ﬁrma in skrajšana ﬁrma družbe
spremenita tako, da se glasita:
a) KPL – gradnje, rast, inženiring, družba pooblaščenka, d.d., v likvidaciji;
b) KPL Pooblaščenka, d.d., v likvidaciji.
Delničarjem je gradivo za skupščino
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, od dneva
objave do dneva skupščine, vsak delavnik
med 9. in 10. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini s pisno prijavo upravi družbe na na-

slov KPL Pooblaščenka d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
Sklep iz točke 4 je veljaven, če ga imetniki delnic razreda A na posebnem zasedanju sprejmejo z izrednim sklepom z najmanj
tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in če ga imetniki
delnic razreda B na posebnem zasedanju
sprejmejo z izrednim sklepom z najmanj
tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.
KPL Pooblaščenka, d.d.
direktorica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.
Ob-29870/05
Uprava delniške družbe Kompas Celje, turistično podjetje d.d, Celje, Glavni
trg 1, na podlagi 283. člena ZGD in 37.
člena statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 8. 12. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. točka – seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2004.
3. točka – podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
4. točka – izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: za predsednika skupščine se
izvoli Darja Trivan Gril, za preštevalce glasov Karin Špiljak in Ksenija Pirnaver.
K 2. točki: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila družbe za leto
2004.
K 3. točki: upravi in nadzornemu svetu
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2004.
K 4. točki: dvema članoma, Romanu
Gračnerju in Robertu Remšetu se je iztekel
mandat. Zaradi izteka mandata dveh članov se za nova člana izvolita Miša Šopar
in Robert Remše.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
9. 12. 2005 v istih prostorih ob 10.30.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
uprava
Ob-29880/05
Na podlagi 6.24. točke Statuta družbe
Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska
ulica 3, sklicuje direktorica družbe
11. sejo skupščine
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 8. 12. 2005 na sedežu družbe
v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju s pričetkom ob 13. uri z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Milan Gerič, za preštevalca
glasov se izvolita Miha Kure, Irena Košar.
Na seji bo prisostoval vabljeni notar.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih imenuje skupščina družbo Ernst&Young d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov in poslovne dokumentacije
družbe v obdobju zadnjih petih let.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delnice
delniške družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe, Mladinska ulica 3 v Mariboru in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica
skupščine do zasedanja skupščine med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava

strija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 EUR s pripadki.

Ob-29907/05
Na podlagi 10. točke Statuta delniške
družbe Finira, d.d., Ljubljana uprava družbe
sklicuje
5. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
ﬁnanciranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek 8. 12. 2005 ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Damjan Belič, za preštevalko
glasov se izvoli Andreja Krebs.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe
Predlog sklepa: točka 3.1.2. statuta se
spremeni tako, da se glasi:
»3.1.2. Sedež družbe je v Ljubljani.«.
V statutu se doda nova točka 3.1.4., ki
se glasi:
»3.1.4. Vsakokratni poslovni naslov družbe določi uprava družbe s sklepom. Morebitna sprememba poslovnega naslova ne
pomeni spremembe sedeža.«.
Skupščina potrdi čistopis statuta, kot izhaja iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 5. 12.
2005. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identiﬁkacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno
poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od
10. do 13.ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d.
predsednik uprave
Samo Primožič

Zavarovanja
SV 716/05
Ob-29920/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 716/05 z dne 28. 10. 2005,
je bilo stanovanje št. 5 v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica
Staneta Bokala 3, v skupni izmeri 73,27 m2,
na parc. št. 158/2, k.o. Jesenice, z identiﬁkacijsko številko 00002, last zastavitelja Sima
Majdančevića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 9. 2005 ter stanovanje št.
1 v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 104, v skupni
izmeri 75,99 m2, na parc. št. 182/7 k.o. Jesenice, last zastavitelja Ljuba Majdančevića,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 12. 2005, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Av-
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SV 718/05
Ob-29921/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 718/05 z dne 28. 10. 2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 5, v skupni izmeri
75,57 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori
v izmeri 5,36 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Hrušica 123,
Hrušica, stoječe na parc. št. 490/138, k.o.
Dovje, last zastaviteljice Brede Jan, Cesta
revolucije 2 B, Jesenice, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v
Sloveniji, matična številka 1430564, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve 42.500 EUR s
pripadki.
SV 557/05
Ob-29922/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 557/05 z dne 27. 10.
2005, je bilo stanovanje – garsonjera številka 14 v izmeri 29,69 m2, s pripadajočo
shrambo v kleti ter pripadajočimi pravicami in obveznostmi glede skupnih prostorov,
delov in naprav stavbe ter zemljišča, pri
čemer se stanovanje nahaja v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 72a, stoječe na parcelni številki 3852, stanovanjska stavba v izmeri 246 m, ki je pripisana k vložku 3554
k.o. Domžale, katerega je na podlagi zemljiškoknjižno še neizvedene kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 12. 1998, lastnica do
celote, zastaviteljica Gorica Vasilič, EMŠO
2408970219028, Domžale, Ljubljanska cesta 72a, zastavljeno v korist upnika Stanislava Demšarja, EMŠO 1311963500180, stanuje Hotovlja 31, Poljane nad Škofjo Loko,
v zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini tolarske protivrednosti 25.800 EUR,
s pripadki in z zapadlostjo zadnjega obroka
27. 10. 2015 ter z možnostjo predčasnega
odpoklica upnika, kakor je to dogovorjeno v
zadnjem odstavku 1. člena posojilne pogodbe SV 557/05 z dne 27. 10. 2005.
SV 888/05
Ob-29923/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. 888/05 z dne 28. 10. 2005,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 29, v IV.
nadstropju v stanovanjski stavbi, na naslovu
Zikova ulica 8, Kamnik, stoječi na parc. št.
744/1 in 745/1 k.o. Kamnik, ki ima v skladu s potrdilom Geodetske uprave RS št.
90331 – 15/2005/ZUP-46 izmero 53,63 m2,
številko stavbe v okviru k.o. 1102, št. dela
stavbe v okviru stavbe 29, last zastaviteljice
Horvat Suzane, roj. 2. 9. 1973, stan. Hotiza
43, 9220 Lendava, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 7. 2005, med
zastaviteljico kot kupovalko in prodajalci Tomažem Kšelo, roj. 7. 11. 1950, stan. Ulica
heroja Šlandra 25, Maribor, Rokom Kšelo,
roj. 12. 4. 1970, stan. Streliška 51E, Maribor, Miho Lokarjem, roj. 17. 9. 1967, Igorjem Lokarjem, roj. 17. 1. 1965, oba stan.
Komenskega 20, Ljubljana, Špelo Kern, roj.
2. 1. 1970, stan. Kerševanova 4, Ljubljana
in Martino Kšela Podgornik, roj. 12. 4. 1970,
stan. Lackova 78, Maribor, in sicer v korist
kreditodajalke Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
mat. št. 5860571, za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 26.740 EUR in 6,000.000
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SIT, s pripadki, ki zapadeta v plačilo prva
31. 10. 2030 in druga 31. 10. 2015.
SV 1395/05
Ob-29924/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1395/05 z dne 27. 10. 2005, je trisobno stanovanje št. 2, v mansardi, v izmeri 78,30 m2 in s pripadajočo kletjo v stan.
objektu, na naslovu Vodopivčeva ulica 19,
Kranj, ki stoji na parc. št. 435 k.o. Kranj, s
sorazmernim deležem na skupnih prostorih,
napravah in funkcionalnem zemljišču tega
objekta, last zastaviteljice Mirjam Frahm,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 4. 1997, sklenjene s prodajalcem Babič
Aldom, Tomšičeva 8, Izola, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 103.675 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 2,25% letno, kar
znaša na dan 20. 10. 2005 skupaj 3,35%
letno, s končnim rokom plačila 30. 11. 2030
in efektivno obrestno mero za najeti kredit
v višini 3,42% letno in z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila v 300 zaporednih mesečnih obrokih,
od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne
30. 11. 2030, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice – banke.
SV 1401/05
Ob-29925/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1401/05 z dne 27. 10. 2005,
je stanovanje v skupni izmeri 41,68 m2, v
večstanovanjski stavbi na naslovu Koroška
cesta 10 v Tržiču, ki stoji na parc. št. 133 k.o.
Tržič, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, last zastaviteljice
Ane Živković, Koroška cesta 10, Tržič, na
podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST 12/2005, sklenjene dne 27. 5.
2005, s prodajalko Bombažno predilnico in
tkalnico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16,
Tržič, zastavljeno v korist upnika Hippa, ﬁnančne storitve, d.o.o. s sedežem Podreča
74, Mavčiče, matična številka 1274759, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 1,500.000 SIT, z obrestno mero v višini
D + 13% letno, z odplačilom v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva
zapade v plačilo dne 30. 11. 2005, zadnja
pa dne 31. 10. 2015, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnika v primeru, če dolžnica ob zapadlosti
ne poravna dveh zaporednih anuitet ali treh
nezaporednih, z morebitnimi stroški, ki bi jih
upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz posojilne
pogodbe št. 64/05.
SV 424/2005
Ob-29926/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 424/2005
z dne 27. 10. 2005, je stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 68,45 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta, ki stoji na parc.
št. 133/3 in parc. št. 133/6, obe k.o. Stari Dvor, na naslovu Frankovo naselje 151,
Škofja Loka, s sorazmernim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last
zastaviteljev Davorja Jozića in Ivane Katić,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 10. 2005, sklenjene s prodajalcem Ljubomirjem Slijepčevićem, Frankovo naselje 151, Škofja Loka, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična številka
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55.000 EUR s pp.
SV 873/05
Ob-29927/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 873/05 z dne 27. 10.
2005, sta nepremičnina, poslovni prostor v
2. vertikali, namenjen za pisarniške dejavnosti, v izmeri 254,10 m2 uporabne površine, v 6. nadstropju, skupaj z neizdelano
teraso – terasa 1 na južni strani vertikala
2 v izmeri 188,97 m2, terasa 2 na zahodni
strani v izmeri 22,61 m2, v PTO CITY-jug
v Mariboru, stoječem na parc. št. 1770,
k.o. Maribor-grad, katere lastnik do celote
je Gomar podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.d., Maribor,
Partizanska cesta 5, na podlagi prodajne
pogodbe št. 113-36/03 z dne 3. 7. 2003, in
nepremičnina, poslovni prostor v 2. vertikali,
namenjen za pisarniške dejavnosti, v izmeri 550,47 m2 uporabne površine, v 5. nadstropju PTO CITY-jug v Mariboru, stoječem
na parc. št. 1770, k.o. Maribor-grad, katere
lastnik do celote je Gomar podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.d., Maribor, Partizanska cesta 5, na podlagi prodajne pogodbe št. 113-33/03 z dne
3. 7. 2003, zastavljeni v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnika Gomar podjetje za inženiring, gospodarsko svetovanje in trgovino, d.d., Maribor, Partizanska cesta 5, v višini 1,950.000
EUR s pripadki.
SV 1367/2005
Ob-29928/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1367/2005 z dne
25. 10. 2005, je stanovanje št. 2/I v izmeri
84,70 m², s kletjo v izmeri 11,40 m2, v hiši
v Mariboru, C. XIV. divizije 49 – parc. št.
1276 k.o. Pobrežje, last Tuš Marije, stanujoče Maribor, C. XIV. divizije 49, na temelju
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 3.
1993, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje terjatve v višini 16,000.000
SIT s pp.
SV 1420/05
Ob-29967/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1420/05 z dne 2. 11.
2005, je stanovanje številka 3, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Britof 52, Kranj, ki stoji na parc. št. 20 k.o.
Britof, v skupni izmeri 76,70 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, last dolžnika – zastavitelja
Bora Podraščanina ter porokinje in plačnice ter zastaviteljice Doste Podraščanin,
oba stan. Britof 52, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 3.
2001, s prodajalko Bredo Vidic, Britof 52,
Kranj, zastavljeno v korist upnika Hippa, ﬁnančne storitve, d.o.o., s sedežem Podreča
74, Mavčiče, matična številka 1274759, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT, z obrestno mero v višini
D+13% letno, z odplačilom v 60 zaporednih

mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade
v plačilo dne 31. 12. 2005, zadnja pa dne
30. 11. 2010, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika v primeru, če dolžnik ob zapadlosti ne
poravna dveh zaporednih anuitet ali treh
nezaporednih, z morebitnimi stroški, ki bi jih
upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz posojilne
pogodbe št. 65/05.
SV 1429/05
Ob-30152/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1429/05 z dne 3. 11.
2005, je trisobno stanovanje z dvema kabinetoma številka 16, v izmeri 102,59 m2,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Kranju, Ulica Tončka Dežmana 6, ki stoji
na parc. št. 198/1 k.o. Huje, s pripadajočim solastniški deležem na skupnih delih
zgradbe, last zastavitelja MA COMPANY
trgovina in posredništvo d.o.o. s sedežem
v Kranju, Mlaška cesta 16, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 2. 11. 2005, s
prodajalcema Jožetom Trobcem in Vasilijo
Trobec, oba stanujoča Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum – und Revisonsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, St. Veiter Ring 53, A-9020 Celovec,
enolična identiﬁkacijska številka 1868101,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 220.000 EUR, z letno obrestno mero
v višini 3 mesečnega EURIBOR-ja s pribitkom 2,50 odstotnih točk na leto, zaokroženo na naslednjo polno osmino odstotka,
z odplačilom kredita v 40 obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakokrat dne 30. 3., 30.
6., 30. 9. in 31. 12. vsako leto, od katerih
prvi zapade v plačilo 31. 12. 2005, zadnji
pa 30. 9. 2015, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
te kreditne pogodbe.«
SV 625/2005
Ob-30153/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca,
opr. št. SV 625/2005 z dne 28. 10. 2005,
je stanovanje last Trafela Ivana, in sicer
trisobno stanovanje z identiﬁkacijsko št.
1100-1448-13, 13. E v 5. in 1. etaži, v skupni izmeri 86,21 m2, podvl. št. 958/13, k.o.
Zreče, na naslovu Cesta na Roglo 11L in
Cesta na Roglo 11 M, Zreče, zastavljeno
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp, v korist upnice Banke
Celje, d.d., Celje Vodnikova 2.
SV 615/2005
Ob-30154/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV
615/2005 z dne 26. 10. 2005, je bilo stanovanje št. 16, v I. nadstropju, v skupni
izmeri 62,93 m2, v stanovanjski stavbi na
naslovu Grosuplje, Tovarniška cesta 1, ki
stoji na parc. št. 1348, pripisane vl. št. 1558,
k.o. Grosuplje – naselje, last zastaviteljice Sebire Burzić, EMŠO 2408955505057,
Tovarniška c. 1, 1290 Grosuplje, zastavljeno v korist Kärntner Saprkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem
1000 Ljubljana, Dunajska c. 63, matična št.
1430564, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 38.000 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 15/2005
Os-29481/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2005 z dne 8. 7. 2005 potrdilo prisilno
poravnavo nad dolžnikom Elvo Inženiring,
instalacijski, gradbeni in investicijski inženiring, d.o.o., Grajska cesta 44, Bled,
matična številka: 5947693, davčna številka: 82937184, sprejeto na naroku dne 8. 7.
2005.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in znesku ugotovljenih terjatev ter
zneski za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov so bile razvrščene glede na način poplačila v štiri razrede:
razred A – terjatve, ki bodo poplačane v
višini 22% v 1 letu s 5% obrestmi,
razred B – terjatve upnikov iz naslova
bančnih kreditov, ki imajo svoje terjatve dodatno zavarovane s poroštvi, terjatvami in
nepremičninami povezane družbe OGP
Grad Bled d.d., ki bodo poplačane v višini 100% v roku 5 let s 7% obrestmi v
60 mesečnih obrokih,
razred C – terjatve delavcev, ki bodo poplačane 100% s 5% obrestmi v 5 letih,
razred D – terjatve ločitvenih upnikov na
katere potrjena prisilna poravnava ne vpliva
in bodo poplačani v višini 100%.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 11. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 10. 2005
St 212/2005
Os-29482/05
To sodišče je s sklepom St 212/2005
dne 24. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Navidez d.o.o., Teslova 30,
Ljubljana, matična številka 1605828.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2006 ob 13.15 v sobi 368/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2005

St 153/2002
Os-29483/05
To sodišče je s sklepom St 153/2002
dne 21. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Rajsar
Franc s.p. – v stečaju, Ulica heroja Marinclja 5, Kočevje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
St 218/2005
Os-29484/05
To sodišče je s sklepom St 218/2005
dne 21. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nasufoski & CO d.n.o.,
Kamniška ul. 25, Ljubljana, matična številka 1532553, davčna številka 18228003.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli 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 23. 1. 2006 ob 10.10 v sobi 321/III,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10 2005
St 128/2005
Os-29485/05
To sodišče je s sklepom St 128/2005
dne 21. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MKT Svetovanje d.o.o.,
Šmartinska 102, Ljubljana, matična številka 5659256, vložna številka 14053300,
davčna številka 71189084.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
tako 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 23. 1. 2006 ob 13. uri v sobi 368/III,
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
St 114/2005

Os-29486/05

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom G.A.A.P. gradbeništvo
d.o.o., Pipanova pot 30, Ljubljana, za
dne 22. 11. 2005 ob 12.15 v sobi 314 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2005
St 75/2003

Os-29487/05

To sodišče je s sklepom St 75/2003 dne
21. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Miamm storitve, trgovina,
svetovanje, d.o.o. Mengeš, Slovenska
cesta 28 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
St 53/2005

Os-29488/05

To sodišče je s sklepom St 53/2005
dne 20. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom P.RADO, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 91, matična številka
5643007, šifra dejavnosti 52.110 ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 20. 10. 2005
St 257/2004

Os-29489/05

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Agencija Čas d.o.o., Slovenska 55b, Ljubljana – v stečaju, razpisuje
2. narok za preizkus prijavljenih terjatev
za dne 21. 11. 2005 ob 13. uri soba 368/III
tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
St 14/2005

Os-29490/05

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Kadrija & Co., Gradbeništvo,
d.n.o., Ajdovščina, IV. Prekomorske 4,
v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2005
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St 34/2003
Os-29491/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina Katka, posredništvo, zastopanje,
trgovina, Čevnik Irena s.p. – v stečaju,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 10. 2005
St 23/2005
Os-29492/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2005 z dne 24. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
ARCTIS družba za predelavo plastičnih
mas d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Mariboru,
– Šumer Viljem s.p., Cesta v Celje 2,
Ljubečna,
– Johnson Controls d.o.o., Pod gradom
1, Slovenj Gradec,
– TBP d.d., Kidričeva 14, Lenart,
– ETIK d.o.o., Pod gradom 4, Slovenj
Gradec.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki so nastale do dneva nabitja oklica
o začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po
objavi tega oklica ter jo morajo kolkovati z
2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk)
in največ 38.000 SIT (2.000 točk). Prijava
mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno
podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o
obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma
deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.
V. Upnike se opozarja, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 10. 2005
St 69/2004
Os-29532/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 69/2004 sklep z dne 27. 10.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gloria – Cvetličarna Metka, Metka Pinter s.p.,
Ulica Dušana Kvedra 23, Šentjur (mat.
št.: 5052426, ID št. za DDV: SI35909455),
se zaključi, v skladu z določili 169/I člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Gloria – Cvetličarna Metka, Metka Pinter s.p., Ulica Dušana
Kvedra 23, Šentjur – v stečaju (matična številka: 5052426, ID št. za DDV: SI35909455),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2005
St 35/2005
Os-29533/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 35/2005 sklep z
dne 27. 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 določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: Jereb, Trgovina - inženiring - sistem
d.o.o., Obrtniška 5, Ljubečna in njegovimi
upniki, ki bo dne 25. novembra 2005 ob 9.
uri 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 (44/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 27. 10. 2005
St 21/2005
Os-29534/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
TM-PICK podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o. Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bistrica, Triglavska ul. 27, matična št. 5689597, šifra
dejavnosti 51.190, se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 2005
St 151/2005
Os-29535/05
To sodišče je s sklepom z dne 18. 10.
2005 pod opr. št. St 151/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom

Mustafa Bajram s.p., izvajanje manjših
gradbenih del, ročni izkopi, Pot na Orle
8, Ljubljana, matična številka 5218025,
šifra dejavnosti 45.210, davčna številka
87420872.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. 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).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 10. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana,
– RS Ministrstvo za ﬁnance, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani,
– Catering d.o.o., Cesta III/27, Ljubljana
Polje,
– Gradbeništvo Hoti, Hoti Adnan, Vodenska c. 46, Trbovlje,
– Alid Mustafa, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2005
St 45/2005
Os-29536/05
To sodišče je s sklepom St 45/2005 dne
24. 10. 2005 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PCX Computers, Računalniški inženiring d.o.o., Šmartinska cesta
106, Ljubljana, matična številka 5522277,
številka registrskega vložka 11316700, šifra
dejavnosti 30.020.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
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jatve. 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).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2006 ob 10.30 v sobi 321/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2005

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 11. 1. 2006 ob 13.05 v sobi 307/A,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005

St 67/2005
Os-29537/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom MK Atlas, podjetje za trgovino, posredovanje in storitve d.o.o., Koseskega
19, Maribor, šifra dejavnosti: 50.103, matična št.: 1122568, se v skladu z 99/I. členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2005
St 136/2003
Os-29538/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Kušar Nevenka, Šiviljstvo s.p., Kalohova
9, Maribor, ki bo dne 2. 12. 2005 ob 10.30,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt ﬁnančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2005
St 187/2003
Os-29539/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Gumarna
d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki bo dne 16.
12. 2005 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2005
St 12/2005
Os-29540/05
To sodišče je na seji senata dne 24. 10.
2005 pod opr. št. St 12/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Profarm trgovina in zastopanje Matjaž Zajec
s.p., Ulica Milana Majcna 12, Novo mesto,
matična številka 1432753, šifra dejavnosti
51.190, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Profarm trgovina in zastopanje Matjaž Zajec
s.p., Ulica Milana Majcna 12, Novo mesto,
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 10. 2005

St 19/2005
Os-29541/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2005, z dne 26. 10. 2005, začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Zelišče
Sušnine in zaključna dela v gradbeništvu
d.o.o., Frasova 12, Ptuj, matična številka
1871072, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 61304395.
Odslej ﬁrma glasi: Zelišče Sušnine in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., Frasova
12, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 1.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 10. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 20. 2005
St 18/2000
Os-29542/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Lesna tovarna pohištva Prevalje d.d. – v stečaju, Polje 1, Prevalje, se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 10. 2005
St 216/2005
Os-29552/05
To sodišče je s sklepom St 216/2005
z dne 27. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Bajc-Transport, trgovina in transport d.o.o., Podskrajnik 72,
Cerknica.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica 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 kolovati 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 11. 1. 2006 ob 12.50 v sobi 307/A, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 10. 2005.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
St 165/2005
Os-29553/05
To sodišče je s sklepom St 165/2005
dne 27. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rezilnik gradbeno podjetje
d.o.o., 1000 Ljubljana, Savska 3, matična
št. 5525764, vl. št. 11382300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Milan Vajda iz Ljubljane.

Stran

St 86/2005
Os-29820/05
To sodišče je s sklepom St 86/2005 dne
27. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Liyona Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, storitve, gostinstvo
in turizem, izobraževanje, posredovanje,
uvoz in izvoz d.o.o., Ljubljana, Koroškega bataljona 3, 1000 Ljubljana, matična
št. 5522021, vložna št. 11310300, davčna
št.: 88616037, dejavnost 74.873.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vida Gaberc 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 11. 1. 2006 ob 12.40 v sobi 307/A,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
St 60/2003
Os-29862/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 60/
2003 z dne 25. 10. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Alta Podjetje za
inženiring in storitve d.o.o., Koper, Oljčna pot 45/a, matična številka 5334411,
šifra dejavnosti 110309 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2005

Stran
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St 48/2004
Os-29863/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 48/2004 z dne 24. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tim Ajda, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o. Portorož, Liminjanska
83, matična številka 5470617, šifra dejavnosti 103 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2005
St 31/2005
Os-29864/05
To sodišče je s sklepom St 31/2005 dne
26. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom ERI – GEM d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106 – v stečaju.
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 26. 10. 2005
St 186/2005
Os-29865/05
To sodišče je s sklepom St 186/2005 dne
19. 10. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Radivoj Gavranovič s.p., Zaključna dela v gradbeništvu
Lara, Drtija 21, Moravče, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
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 20. 10. 2005
St 168/2005
Os-29866/05
To sodišče je s sklepom St 168/2005,
dne 24. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ozmec Urška s.p., Restavracija Roko in Cicibela, Gornji trg
4, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
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 25. 10. 2005
St 137/2004
Os-29908/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 37/2004 sklep z dne 28. 10.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevoznišvo-kovinostrugarstvo Verzelak Matjaž s.p., Gotovlje 48, Žalec – v
stečaju (matična številka: 5486592, ID št.
za DDV: SI26537435), 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: Avtoprevozništvo-kovinostrugarstvo Verzelak Matjaž s.p.,
Gotovlje 48, Žalec – v stečaju (matična šte-
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iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2005
St 178/2004
Os-29909/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 178/2004 sklep z dne 28. 10.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mizarstvo »Fromik«, Koražija Franc
s.p., Spodnje Sečovo 35a, Rogaška
Slatina (mat. št.: 5430713, ID št. za DDV:
SI60006714), se zaključi, v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mizarstvo »Fromik«, Koražija Franc s.p., Spodnje Sečovo
35a, Rogaška Slatina (mat. št.: 5430713,
ID št. za DDV: SI60006714) iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2005

Izvršbe
In 2005/00178
Os-27790/05
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 2005/00178 z dne 27. 9. 2005, je bil dne
27. 9. 2005 opravljen v korist upnice Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., ki ga
zastopa odvetnica Irena Ahačič iz Kranja,
proti dolžnici, Stanovanjski zadrugi Gorenjske z.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj,
zaradi izterjave 12,258.371,03 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, stanovanje v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Slap 1, Tržič, ki stoji
na parc. št. 951/2, k.o. Lom pod Storžičem
in ki obsega sobo 10,64 m2, sobo 9,88 m2,
sobo 17,92 m2, kuhinjo 21,80 m2, kopalnico
3,44 m2 in WC v stanovanju 1,36 m2, predsobo 4,14 m2, vse skupaj v izmeri 71,88 m2,
v lasti dolžnice Stanovanjske zadruge Gorenjske z.o.o., Cesta Staneta Žagarja 14,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2005
In 2002/01195
Os-27784/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 3. 2003, opr. št. In 2002/01195, je
bil dne 12. 9. 2005 opravljen v korist upnice
SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
rubež trisobnega stanovanja št. 12, v izmeri 76,19 m2, na naslovu Papirniški trg 8,
Ljubljana, last dolžnika Kocjančič Saša, Palmerjeva 20, Ljubljana, oziroma Papirniški trg
7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3860/2001
Os-27215/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
9. 12. 2004, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti

na predlog Šelih Ivana, Cesta Kozjanskega odreda 4, Štore, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 9.
1993, za stanovanje št. 37, v VI. nadstropju
stanovanjske stavbe Štore, C. Kozjanskega
odreda 4, v obsegu 70,59 m2, vpisano pri
podvl. št. 1023/38, k.o. Teharje, sklenjene
med Železarno Štore Itro d.o.o., kot prodajalcem in Renčelj Miroslavom, Štore, C.
Kozjanskega odreda 4, kot kupcem. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Šelih Ivan, Cesta Kozjanskega
odreda št. 4, Štore.
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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
Dn 2640/2005
Os-27216/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
10. 8. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Gorjanc Dušanke, Na Zelenici
8, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 7. 1992, za stanovanje
št. 10, v stanovanjski hiši Celje, Savinova ul.
7, v površini 42,65 m2, vpisani pri podvložku
št. 2270/6, k.o. Celje, ki sta jo sklenila Ingrad
Celje, kot prodajalec in SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, kot
kupec. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Dušanka Gorjanc, Na Zelenici
8, Celje.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
Dn 4734/2004
Os-27217/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
29. 9. 2004, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Slemenšek Irene, Opekarniška 12/f, Celje, po pooblaščencu Suprastan
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
za stanovanje št. 66, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Celje, Opekarniška 12f, v izmeri 57,92 m2, s kletjo št. 66
v obsegu 1,042 m2, vpisanem pri podvl. št.
2140/173, k.o. Sp. Hudinja, sklenjene med
Brigito Huš kot prodajalko in Francem Cizeljem kot kupcem, dne 20. 2. 1996. Pogodba
je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Slemenšek Irena, Opekarniška
12/f, Celje, do celote.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
Dn 24679/2004
Os-26976/05
Okrajno sodišče v Ljubljani na podlagi
257. člena Sodnega reda, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja, številka
pogodbe 122/92 z dne 19. 5. 1992, sklenjene med Pivovarno Union, p.o., Pivovarniška
2, Ljubljana, kot prodajalcem in kupcem Antonom Pongracem, Celovška 269, Ljubljana,
za stanovanje št. 36, v 4. nadstropju Celovške ceste 269, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 27. 6. 1992,
sklenjene med Antonom Pongracem, Celovška 269, Ljubljana in Alojzijem Korenom,
Prušnikova 21, Šentvid nad Ljubljano, o
menjavi za stanovanje številka 36, v 4. nadstropju, Celovška 269, v Ljubljani.
Pri zgoraj navedenem stanovanju se zahteva vknjižba solastninske pravice za Slavka Korena, Prušnikova 4, Ljubljana in Simone Koren, Ziherlova 4, Ljubljana.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev vknjižbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2005
Dn 3074/2002
Os-24552/05
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog Jožeta Rakuščka, Kobarid, Stresova
2/c, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino Tolmin, kot
prodajalcem in TIK, Tovarna igel Kobarid,
kot kupcem, za stanovanje št. 6, v 3. etaži
stanovanjske hiše v Kobaridu, Stresova 2/c,
s pripadajočima pomožnima prostoroma v 1.
etaži iste stavbe, z identiﬁkacijskimi številkami 927/6, 927/7 in 927/8, k.o. Kobarid.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožeta Rakuščka, roj. 28. 3. 1937,
Stresova 2/c, Kobarid.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 7. 2005
Dn 133/2003
Os-24553/05
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Zvonka Uršiča, Ladra 24, Kobarid, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino Tolmin, kot prodajalcem
in Gradbenim podjetjem Posočje Tolmin, kot
kupcem, za stanovanje št. 4, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše v Kobaridu, Stresova 2/c,
s pripadajočo kletjo, z identiﬁkacijskima št.

927/9 in 927/10, k.o Kobarid.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Zvonka Uršiča, roj. 29. 12. 1963,
Ladra 24, Kobarid.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 7. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 167/2002
Os-27797/05
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 167/2002 tožnikov:
Iršič Ivica, Iršič Janko in Iršič Simona, vsi
stan. Podkraj 78, Velenje, ki jih vse zastopa
odvetnica Marjetica Nosan iz Celja, zoper
tožence: 1. Hedvika Čopar, 2. Vilma Koren,
3. Marjana Golob, 4. Oto Marovt, 5. Niko
Marovt, 6. Alenka Marovt, 7. Viljem Poznič,
8. Marjeta Poznič, 9. Mojca Poznič Šantej,
10. Franc Poznič, 11. Olga Špes, 12. Sonja
Port, 13. Anja Čemažar in 14. Marjan Hriberšek, v skladu z 82. členom ZPP, sklenilo:
za začasno zastopnico za sprejemanje
pisanj za 10. toženo stranko Poznič Franca,
Crnojevičeva 11, Banja Luka, BiH, se postavi Nuška Maček Smeh, odvetnica iz Celja,
Prešernova 27, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 9. 2005
P 45/2005
Os-27013/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Marka Žuglja iz Semiča, Omota 4, proti toženi stranki neznani dediči in neznanokje bivajoči po pokojni
Ivec Mariji, Sodji vrh 1, Semič, tudi 21020
Westport Ave Euclid 23 Ohio, ZDA, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 19. 9.
2005 postavlja začasnega zastopnika Ivec
Mariji, Sodji vrh 1, Semič, tudi 21020 Westport Ave Euclid 23, Ohio, sedaj neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Drago Vlah iz Metlike, Trg svobode 2.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Ivec Marijo, Sodji vrh 1,
Semič, tudi 21020 Westport Ave Euclid 23,
Ohio, sedaj neznanega bivališča, vse do
takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 9. 2005
N 25/2004
Os-22647/05
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Cvetki Ogorevc, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Franca Pokeršnika, Dolenja
vas 22, Krško, po zastopniku odv. Dušanu Medvedu iz Krškega, zoper nasprotne
udeležence Franca Gerjeviča, Šubičeva 9,
Brežice, Franca Gerjaviča, Zg. Obrež 18,
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Artiče, Pavla Balasa, Arnovo selo 39, Artiče,
Nade Kelher, Artiče 5b, Artiče, Ane Bogolin, Gor. Skopice 13, Krška vas, Justrine
Plevanč, Gornje Skopice 27, Krška vas,
Ivane Piltaver, Krška vas 75b, Krška vas,
Jožefe Baškovič, Krška vas 96, Krška vas,
Jožefe Pangerčič, Sp. Pohanca 24, Artiče,
Vladimirja Gerjeviča, Gornji Lenart 50, Artiče, Marije Valenčak, Arnovo selo 62, Artiče,
Antona Gerjeviča, Arnovo selo n.h., Stanka Gerjeviča, Mihalovec 33, Dobova, Martina Gerjeviča, Kostanjek 10, Zdole, Alojza
Piltaverja, Krška vas 57, Krška vas, Nade
Peterkoč, Mostec 24, Dobova, Jožeta Gerjeviča, Krška vas 15a, Krška vas, Antonije
Starc, Drnovec 16, Leskovec pri Krškem,
Andreja Gerjeviča, Zgornji Obrež 18a, Artiče, Marije Volčanjk, neznanega bivališča in
Ivici Gerjevič, neznanega bivališča, zaradi
delitve stvari v solastnini ter predloga za
postavitev začasnega zastopnika, objavlja
naslednji oklic:
nasprotnima udeleženkama: Mariji Volčanjk, neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik, odv. Adam Molan iz Krškega ter Ivici Gerjevič, neznanega bivališča,
se postavi začasni zastopnik odv. Branko
Rožman iz Brežic.
Začasna zastopnika bosta zastopala
nasprotni udeleženki v nepravdni zadevi
N 25/2004, vse dokler nasprotni udeleženki
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 7. 2005
P 2365/2005
Os-25671/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Andreja Lokovška,
Črtomirova 20, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zakonitega zastopnika Branka Šuštarja, Neubergerjeva ul. 25, Ljubljana, zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in
partnerji iz Ljubljane, zoper toženo stranko
Marijo Ažić, naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, dne 15. 9. 2005 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Alenko Sočan Žitnik, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
VI P 2450/2005
Os-28115/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Vesni Ponikvar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša
na OE Ljubljana), proti toženi stranki Bojanu
Gromu, Podmilščakova 20, Ljubljana, ki jo
zastopa začasna zastopnica Darja Karlin,
odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila 881.408
SIT s pp, dne 5. 10. 2005 sklenilo:
Darja Karlin, odvetnica v Ljubljani, se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
N 56/2004
Os-7940/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne občine Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica, zoper nasprotnega
udeleženca Mozetič Josipa, zaradi razglasitve pogrešanega Mozetič Josipa za mrtvega,
izven naroka, dne 9. 3. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
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nasprotnemu udeležencu Mozetič Josipu
postavi začasno zastopnico, odv. Majo Krašovec Orel iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 56/2004 pred sodiščem, vse
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2005

Oklici dedičem
D 56/2005
Os-28800/05
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Šterk Pavlu, sinu
Pavla, roj. 15. 7. 1931, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Predgradu 48, umrlem 11. 12. 2004
v Ljubljani.
Ker zapustnik oporoke ni napravil, bo v
tem zapuščinskem postopku prišlo do zakonitega dedovanja. Ker pokojni Šterk Pavel ni
zapustil dedičev prvega in drugega dednega reda, bodo prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona dediči tretjega dednega
reda, torej zapustn. bratranci in sestrične
oziroma potomci pred zapustnikom umrlih
bratrancev in sestričen. Zapustnikov bratranec je tudi Štaudohar Jurij, ki je že pred 2.
svetovno vojno odšel v Južno Ameriko in o
njem ni znanega niti to, ali je sploh še živ, ali
ne in ali je imel kaj otrok, ali ne. Zato sodišče s tem oklicem poziva zapustn. bratranca
Štaudohar Jurija oziroma njegove potomce,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 9. 2005
IV D 59/2005
Os-28801/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Rudolfu
Zajku, roj. 8. 4. 1926, nazadnje stan. Sketova ulica 1, Ljubljana.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev brat
zapustnika in potomci zap. brata Bogomirja
Zajka. Sodišču niso znani, kdo so v poštev
prihajajoči zakoniti dediči po bratu zapustnika Bogomirju Zajku, niti niso znani njihovi
naslovi.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojnem
zap. bratu Bogomirju Zajku, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2005
III D 392/2004
Os-28954/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Mladenu
Miloševiću, sinu Mladena, roj. 10. 9. 1951,
umrlem 20. 5. 2004, nazadnje stanujočem
Šarhova ulica 2, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedič pride v poštev zapustnikov sin Živorad Milošević, ki naj bi živel na
naslovu Velika Plana, Bulevae oslobođenja
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230, SČG. Sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva Živorada Miloševića, da se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2005
I D 565/1998
Os-13167/05
Pred Okrajnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Pavli Pupis
Hočevar, roj. 19. 9. 1914, državljanki Republike Slovenije nazadnje stan. Miastrova ul.
12, Maribor, ki je umrla 22. 7. 1998.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Pavli Pupis Hočevar, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Mariboru, v enem letu od objave tega oklica
(206. člen Zakona o dedovanju – ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005

Oklici pogrešanih
N 4/2005
Os-25964/05
Za Petrač Antona, rojenega 14. 12. 1882,
v Sabonjah, Občina Ilirska Bistrica, nazadnje bivajočega v Sabonjah št. 8, ki je umrl
kot vojak na fronti med I. svetovno vojno, o
njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se
poziva, vse tiste, ki vedo karkoli povedati o
življenju ali smrti Antona Petrača, da v roku
30 dni po objavi tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici Uljan Ljubi iz Zabič 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, ker se bo po izteku
roka dokazoval čas smrti pogrešanega.
Predlagatelj postopka je Anton Albert
Petrač, Sabonje 45, 6250 Ilirska Bistrica.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 9. 2005
N 35/2005
Os-28117/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Vladimirja
Kodarina iz Marezig, Boršt 18, ki ga zastopa
Igor Kocjančič, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Franca Kozloviča, rojenega 19. 3. 1914, iz Boršta, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz
Ankarana, Ivančičeva 19, zaradi razglasitve
pogrešanca Franca Kozloviča za mrtvega
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Franca Kozloviča, rojenega 19. 3. 1914, iz Boršta.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi kakor tudi vse ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2005
N 45/2005
Os-28118/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Iztoka Franca
iz Gračišča, Gračišče 8, ki ga zastopa Rok
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotnega
udeleženca Antona Franca, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben

primer Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivančičeva
19, zaradi razglasitve pogrešanca Antona
Franca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Antona Franca, neznanega bivališča.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 9. 2005
N 40/2005
Os-28804/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka 1. Marina
Zidariča, Izletniška pot 4, Koper in 2. Irme
Knez, roj. Zidarič, Izletniška pot 2, Koper,
zoper nasprotno udeleženko Lidijo Zidarič,
rojeno 7. 10. 1921, Čežarji 61, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
Ivančičeva 19, Ankaran, zaradi razglasitve
nasprotne udeleženke za mrtvo sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Lidije Zidarič,
rojene 7. 10. 1921, Čežarji 61, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 2005
N 67/2004
Os-26983/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Mestne občine Nova
Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, postopek za ugotovitev smrti, in sicer Lasič Giuseppa, Via Struparich 9, Trst,
Italija, ki ga zastopa začasna zastopnica
odv. Nada Bolcar, IX. korpusa 46, Solkan.
O pogrešanem razen izpiska iz krstnega
lista župnije Renče, da je imenovani živel in
umrl, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Lasič Giuseppa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v
roku 15 dni po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče nasprotnega
udeleženca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 21/2005
Os-29543/05
Na podlagi 43. člena in drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 83/05) Okrožno sodišče v Ljubljani objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za 700 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Ljubljani.
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Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predlagatelji morajo predlogom priložiti tudi
naslov, kjer dejansko prebivajo, naslov sedeža pravne osebe, pri kateri je kandidat
zaposlen, če je v delovnem ali pogodbenem
razmerju ter telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv ter izrecna dokazila, da kandidat
izpolnjuje pogoje za imenovanje, to je kopijo
potrdila o državljanstvu, glede zdravstvene
zmožnosti pa zdravniško spričevalo ali izjavo
kandidata in mnenje predlagatelja. Predloge
je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, Urad predsednika, Tavčarjeva 9, v
roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Ljubljani

jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 1. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1901/2005
Rg-28799/05
Družba Pelko, podjetje za storitve,
gostinstvo, turizem, transport, trgovino
in zastopanje Visoko, d.o.o., s sedežem
Visoko 103 c, Visoko, vpisana na reg. vl.
št. 1/03949/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Pelko Gorazd, Zgornji Brnik 124, Cerklje na
Gorenjskem in Pelko Vinko, Visoko 103c,
Visoko.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 10. 2005
Srg 07571/2005
Rg-26146/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Azzurra
Restavracije d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 4, objavlja sklep:
Azzurra Restavracije d.o.o., Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 4, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 10. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Li Voti Elio Letteri, Via dei
Bersaglieri 54, Torri Di Quartesolo, Vicenza,
Italija in Masato Davide, Via D. Comboni št.
26/9, Padova, Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2005
Srg 05315/2005
Rg-27774/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe A.N. svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 189, ki jo
zastopa odvetnik Anton Pregelj iz Ljubljane,
objavlja sklep:
A.N. svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 189, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Orehek Nina, Ljubljana,
Resljeva cesta 7, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
drubah 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 10. 10. 2005
Srg 07973/2005
Rg-29291/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Falkon, management in svetovanje, d.o.o., Brajnikova ulica
43, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
Falkon, management in svetovanje,
d.o.o., Brajnikova ulica 43, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 1. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Čakarmiš Branko, Cesta
18. aprila 3, 5271 Vipava, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2005
Srg 15/2004
Rg-1784/04
Družba Alka Malec in Malec, podjetje
za trgovino, gostinstvo in turizem d.n.o.,
Smolnik 56, Ruše, reg št. vl. 1/10239-00,
katere družbenika sta: Malec Jožef in Malec
Bernarda, oba Kniﬁčeva ulica 8, Ruše, po
sklepu družbenikov družbe z dne 7. 1. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Malec Jožef in Malec Bernarda.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
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Srg 1947/2005
Rg-27772/05
Družba Styrija Plin, izgradnja in upravljanje plinovodov in drugih komunalnih
naprav d.o.o., Gradišče 4, Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/9747/00, katere ustanovitelj je Edison D.G.S.P.A., Selvazzano
Dentro (PD), Via Pelosa 35030, Italija, po
sklepu ustanovitelja z dne 30. 9. 2005 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Edison
D.G.S.P.A., Selvazzano Dentro (PD).
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ARSENAL
d.o.o.,
Prekmurska
6,
Ljubljana,
štampiljko
pravokotne
oblike,debelejša obroba z napisom znotaj
obrobe, zgoraj vel. tiskane črke ARSENAL
D.O.O., v spodnji vrstici PREKMURSKA 6,
1000 LJUBLJANA. gnz-204871
Dimnikarstvo Kamin d.o.o., Slomškov
trg 8, Maribor, štampiljko pravokotne
oblike
z
napisom
DIMNIKARSTVO
KAMIN
Dimnikarske
storitve
d.o.o.
MARIBOR,Slomškov trg 8. gnh-204889
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ljubljana, preklicuje
veljavnost pečata okrogle oblike s premerom
35 mm, obrobljen je z dvema koncentričnima
krogoma, v sredini pečata je grb Republike
Slovenije, v zgornjem delu zunanjega
kroga pečata je besedilo »REPUBLIKA
SLOVENIJA«, v notranjem krogu je ime
državnega
organa
»MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE«, pod grbom
Republike Slovenije je sedež organa
»LJUBLJANA«, v spodnjem delu, pod
krajem LJUBLJANA, je zaporedna številka
pečata »31«. Ob-29496/05

Priglasitveni list
Osmanbegović Vejsil, Obala 16,
Portorož - Portorose, obrtno dovoljenje, št.
013529/0981/01-50/2001. gno-204757

Potne listine
Bošković Šteﬁca, Vojkovo nabrežje
27, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 7015 - za prehod meje z
Italijo, izdala UE Koper. gnz-204771
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Cvelbar Stanislav, Knezova 26,
Ljubljana, potni list, št. P00429909.
gns-204953
Dubravac Milan, Smokuč 13, Žirovnica,
potni list, št. P00070552. gnu-204976
Fabijan Andrej, Klemenčičeva ulica 2,
Novo mesto, potni list, št. P00005731.
gnp-204906
Fišter Irena, Seidlova cesta 22,
Novo mesto, potni list, št. P00716535.
gno-204907
Fišter Jernej, Seidlova cesta 22,
Novo mesto, potni list, št. P00716536.
gnn-204908
Gajić Goran, Panonska 25, Maribor,
potni list, št. P00667392. gnc-204944
Hajos Gabriela, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, potni list, št. D00002481 diplomatski. gnv-204875
Halužan Ljubov, Ptujska cesta 11,
Pragersko, potni list, št. P00176549.
gnu-205076
Hoti Zana, Prvomajska 10, Ljubljana,
potni list, št. P00156881. gnw-205074
Janotka Martina, Wolfhagener str.
25, 42929 Wermelskirchen, potni list, št.
P00830196. gnq-204980
Jurhar Natalija, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, potni list, št. P01113630.
gnh-204764
Kolar Gregor, Gimnazijska cesta
15/a, Trbovlje, potni list, št. P00008121.
gnl-204910
Komljanec Evgenij, Mladinska 23,
Izola - Isola, potni list, št. P00081525.
gnv-204975
Leški Sanja, Vrhovčeva cesta 29,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00264564. gnl-204760
Malalan Ana, Tomaj 98, Dutovlje, potni
list, št. P00664835. gnw-204924
Marovt Ivan, Šlandrov trg 32, Žalec,
potni list, št. P00680249. gnj-204762
Romih Anton, Knafelčeva 34, Maribor,
potni list, št. P00600064. gnd-204943
Skoko Alen, Zagorica 13, Ig, potni list,
št. P01144365. gnv-204775
Srpak Denis, Bokalova 15, Jesenice,
potni list, št. P00305278. gnm-204909
Šečer Damir, Francos Rodriguez
64 Bajo, 28039 Madrid, potni list, št.
P00800448. gnx-204773
Šibanc Klara, Spodnje Preloge
13, Slovenske Konjice, potni list, št.
P00759823. gnx-204898
Ters Lucija, Ptujska 109, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. P00132594.
gne-204767
Volčič Sonja, Miren 121B, Miren, potni
list, št. P00412812. gnw-204974
Zahirović Alan, Preglov trg 2, Ljubljana,
potni list, št. P00432783. gnb-204920

Osebne izkaznice
Albreht Roman, Podrožniška pot
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000005920. gns-204828
Avbelj Marinka, Imovica 5, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000534066.
gnh-204814
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Avsec Emil, Gozd - Reka 2, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001552745.
gni-204863
Bajić Karmen, Stari trg 3, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
000425340. gnl-204860
Bajuk Suzana, Ljubljanska cesta
93, Domžale, osebno izkaznico, št.
001375416. gnj-204812
Balon Vlasta, Ulica v Kokovšek
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000334656. gnd-204818
Bedrač Dragica, Zamušani 40C,
Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001769730. gnk-204836
Bedrač Nika, Zamušani 40C, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000872067.
gni-204838
Bedrač Tomas, Zamušani 40C,
Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001439557. gng-204840
Bekš Helena, Na Kresu 22, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001894541.
gnu-204826
Bergant Nina, Brezje pri Dobu 13,
Dob, osebno izkaznico, št. 001236189.
gnk-205061
Bonin Marija, Marezige 50, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000521629. gng-204790
Božnik Jan, Ob Mlinščici 60, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001263084.
gnt-204802
Bračko Srečko, Spodnji Ivanjci 24,
Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št.
000740107. gng-204965
Bremec Marija, Ulica Istrskega odreda
4, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
000530678. gno-204857
Brezavšček Uroš, Ulica za spomenikom
2, Solkan, osebno izkaznico, št.
001202637. gnj-205012
Britovšek Viljem, Jezernikova ulica 13,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000958020.
gnu-204801
Bukovec Katja, Trg Borisa Kidriča 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000296650.
gnr-205054
Bukovec
Viktor,
Papirniški
trg
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000334870. gnr-204829
Bulin Ivanka, Petrovičeva ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001653348.
gns-205053
Ciglar Ivan, Gornja Bistrica 110,
Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
000421812. gnw-204999
Časar Franc, Čepinci 19, Petrovci,
osebno
izkaznico,
št.
001366297.
gnr-204804
Čavlović Milan, Pokopališka ulica
38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000067479. gnx-205023
Črne Alenka Eva, Černigojeva ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000208032. gnt-204827
Deršek Marko, Petrovče 108, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001748455.
gny-204822
Devetak Marija, Deskle, Gregorčičeva
ulica 5, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001903548. gnf-204866

Dolič Jasminka, Smrjene 121, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000849654.
gnn-205033
Dragar Matilda, Tkalska ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000288518.
gnr-204779
Ebipi
Reﬁk,
Kolodvorska
cesta
7, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
001760412. gnl-205010
Fluher Jožica, Spodnji Slemen 44B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001440664.
gnp-205056
Gajić Goran, Panonska ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001287959.
gnu-205051
Glavač Marija, Klopčičeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001463780.
gno-205082
Glavina Damjan, Moškričeva ulica
40/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001901232. gnz-204821
Grabnar Katarina, Nevlje 14, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000538983.
gni-205013
Hohler Danijel, Zlakova 30, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000172631.
gnn-205008
Horvat Slavko, Dolinska cesta 46/b,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001155677. gnc-204794
Hrast Martin, Glinškova ploščad
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000956779. gnj-204837
Hrovat Silva, Spodnje Roje 3, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000965365. gnc-204819
Hrvatin Simon, Smrekarjeva ulica
39, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
000626731. gnn-204858
Humar Ana, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000246736.
gnx-204848
Humar Franc Ivan, Brilejeva ulica
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000246730. gnb-204845
Ignjac Marija, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001857292. gnv-204825
Iršič Koprivnik Justina, Pobrež 12/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000734923. gnb-204795
Jagodic Ksenja, Kamniška cesta 22,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000443172.
gnt-205027
Janc Roman, Studenec 41/a, Studenec,
osebno
izkaznico,
št.
000818607.
gnr-205004
Janković Mara, Krtina 78b, Dob, osebno
izkaznico, št. 000229036. gnz-205071
Jerman
Ana,
Velikovška
ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000099816. gnm-204834
Jerman Milan, Velikovška ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000097650. gno-204832
Jurca Slavko, Kolodvorska cesta 8,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001669220.
gnu-205001
Jurhar Natalija, Maistrova ulica 6,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001860360. gnt-204852
Juriševič Željko, Jamska ulica 2,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000986000.
gnb-204770
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Kavrečič Robi, Dekani 113, Dekani,
osebno
izkaznico,
št.
000029144.
gnd-204793
Kelemen Robert, Černelavci, Gorička
ulica 74, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001551279. gnp-204806
Klabjan Kostja, Osp 89, Črni Kal,
osebno
izkaznico,
št.
001719439.
gne-204792
Klemen Ivana, Buč 35, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000160207. gng-205015
Kojc Veronika, Puša 10, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000002814.
gnv-204800
Kolmanko Dušan, Jakobovo naselje
90, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000235911. gnn-204808
Košuta Ivanka, Ozeljan 29, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000692898.
gnh-205014
Kovač Grega, Zibiška vas 13, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
001025616. gnt-204777
Kovač Monika, Zibiška vas 13,
Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 001795826. gns-204778
Kovač Nives, Klenik 77, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000290078.
gnd-205043
Koželj Andrej, Zapuže 14/b, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001185481. gnn-204783
Krajnc Laura, Kamna Gorca 6A,
Podplat, osebno izkaznico, št. 001842032.
gnc-204844
Kralj Milan, Neubergerjeva ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001833711. gnl-204835
Krničar Iztok, Podhom 55/c, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000693970.
gnm-204784
Kukanja Milivoj, Arčoni 6/b, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
000649359.
gnf-205016
Kukovič Jurij, Jakob pri Šentjurju 24,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000996019.
gnh-204989
Kumer Jožefa, Vodnikova ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 000441730.
gnq-204780
Kustec Stanislav, Srednja Bistrica
84, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001128316. gnm-204859
Kuzma Marija, Ropoča 80, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
000726486.
gnq-204805
Lah Vesna, Radio cesta 6, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001723763.
gnb-205070
Laknar Mateja, VelikeVodenice 10,
Krško, osebno izkaznico, št. 000976521.
gnh-204864
Lapajne
Denis,
Vojkova
cesta
105/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001817284. gnk-205011
Lapornik Irena, Ljubečna, Sodinova
ulica 25, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
001859488. gnt-204781
Lazar Lea, Pavšičeva ulica 7, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000927115.
gnk-204811
Ledinek Dejan, Vorančeva ulica 24,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000003913. gno-205007

Pirc Aleš, Naselje nuklearne elektrarne
10, Krško, osebno izkaznico, št.
001596568. gnk-204861
Pirman Matic, Rožna pot 13, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001297282. gne-204967
Pliberšek Martina, Zgornja Bistrica 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000905483. gnv-204850
Premrn Eva, Gregorčičeva ulica 1,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001260502.
gnl-204785
Presetnik France, Bratov Čebuljev
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000553327. gnu-204876
Radovanović Budimir, Soška cesta 22,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000026795.
gnd-205018
Rebrina Luka, Bernetičeva ulica 12,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001797346. gnh-204789
Richter Alojzija, Spodnja Kapla 85,
Ožbalt, osebno izkaznico, št. 000842304.
gnp-205006
Rojak Slava, Igriška ulica 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000295665.
gny-204797
Ručna Irena, Bernetičeva ulica 12,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000967507. gni-204788
Rupčič Marijan, Celjska cesta 21,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000776330. gnq-204855
Sabadin Viktor, Pahorjeva ulica 2,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001468531. gnk-204786
Sedej Anton, Cesta 24. junija
33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001832139. gnr-204854
Simčič Bogomil, Plave, Prelesje
22, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000984808. gnb-205020
Slanovič Marjetka, Krtina 28, Dob,
osebno
izkaznico,
št.
001643787.
gni-205063
Smajlović Rajif, Regentova ulica 10,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
000650308. gnj-204787
Smolič
Mirko,
Kovačeva
ulica
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000899574. gnw-205024
Sodja Miha, Tržaška cesta 113,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000887732.
gnl-204810
Stanek
Anica,
Nanoška
ulica
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000418598. gnd-204843
Šafarić Leon, Marxova ulica 16, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 001009075.
gnz-204796
Ščap Snežana, Vinogradniška pot
8, Benedikt, osebno izkaznico, št.
001745160. gny-204947
Šergo Adrijan, Cesta na Markovec 55,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001040612. gnf-204791
Škrinjar Tadej, Kettejeva ulica 13,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000239231.
gnp-204960
Škrjanec Frančiška, Ulica Simona
Jenka10, Domžale, osebno izkaznico, št.
000252861. gnf-204816

Ledinek Simona, Čečovje 24, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000646106. gns-204803
Lončar Stanko, Hrastje 29, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 000997904.
gng-204990
Mačkovšek Boris, Polzela 258,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001581248.
gnw-204824
Magdič Jožef, Mekotnjak 3A, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000640517.
gny-204847
Malić Stana, Zaloška cesta 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000530970.
gnp-204831
Malnar
Fanika, Tbilisijska
ulica
42, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000771684. gne-204817
Markič Valentina, Hrenova ulica 45,
Ig, osebno izkaznico, št. 001109184.
gnh-204839
Mihovec Blaž, Vikrče 27/c, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 001141538.
gnu-205026
Mirnik Alenka, Topolšica 85/d, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
001670497.
gnd-204993
Mulec Štefan, Sarajevska ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001726689.
gnv-205050
Nadlučnik Aleš, Primož pri Ljubnem 84,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
001249128. gni-204963
Nevreden Marija, Ulica Henrika
Freyerja 3, Idrija, osebno izkaznico, št.
000606276. gnw-204799
Oblak Damjan, Zadobje 21, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000882624.
gni-204988
Omerović
Enes,
Zvezna
ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001884432. gns-204853
Osterc Franc, Kopivnik 60, Fram,
osebno
izkaznico,
št.
001364389.
gnx-204798
Pajk Darjo, Šmarje pri Sežani 8,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000471053.
gnm-204959
Papa Ana, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001250639.
gnz-204921
Peklar Selinšek Anita, Starše 70,
Starše, osebno izkaznico, št. 001445908.
gnx-205048
Penca Jerneja, Vodovodna cesta
30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001242485. gng-204815
Perger Ida, Kraigherjeva ulica 20,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001725111.
gne-204842
Perko Frančiška Branka, Kovor, Stagne
5, Tržič, osebno izkaznico, št. 001088421.
gnc-204994
Perko Milan, Kovor, Stagne 5, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000449421.
gnb-204995
Petrović Milun, Ptujska cesta 48/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. AH 21510
- za tujca. gnv-204900
Pfeifer Janko, Vopovlje 15, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000918192. gnu-204951

Stran
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Škufca
Valentina,
Vodnikov
trg
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000058824. gnx-204823
Švara
Zoran,
Zgornje
Pirniče
11/b, Medvode, osebno izkaznico, št.
001040979. gnj-205037
Švegl Franc, Poklukarjeva ulica
66, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000986337. gnu-204851
Tasić Dejan, Cesta španskih borcev
73, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000175556. gnf-204841
Tomše Rok, Finžarjeva cesta 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001160064.
gnf-204991
Topole Martin, Ulica talcev 1/c, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001390427.
gno-204782
Urek Jasmina, Podbočje 64, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000178249.
gng-204865
Vanček Jasna, Križni Vrh 26, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000276001.
gny-205022
Vaupotič Mateja, Brilejeva ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000477282. gnb-204820
Vida Ladislav, Cvetna ulica 6, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 000024249.
gnp-204856
Videmšek Mojca, Prelska 17, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000790325.
gnq-204830
Vodeb Milan, Dolenja vas pri Krškem
142, Krško, osebno izkaznico, št.
001087398. gnj-204862
Vodišek Frančiška, Kardeljev trg 8,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001722421.
gne-204992
Zajec Martina, Scopolijeva ulica
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000793785. gnz-204846
Zupanič Matilda, Kirbiševih 35, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000255664. gnx-204873
Želinšček Sandi, Kanalski Vrh 4,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000728519.
gnz-205021
Žokalj Marija Ana, Mirje 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000720780.
gnw-204849

Vozniška dovoljenja
Baloh Lidija, Petrovče 249/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1399958, izdala UE Žalec. gnn-204983
Bauman Ljiljana, Makucova ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250993, reg. št. 224447, izdala UE
Ljubljana. gnl-205060
Cajlinger Sonja, Rpšpoh 135/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. S
1360005, izdala UE Pesnica. gnf-204966
Crnobrnja Milena, Pekre, Bezjakova
ulica 21, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2053106, reg. št.
130773, izdala UE Maribor. gnd-204968
Dimnik Diana, Pot na Golovec 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 2090682, reg. št. 74781, izdala UE
Ljubljana. gnd-205068
Divjak David, Rački Vrh 8, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1202009, reg. št. 11308, izdala UE
Gornja Radgona. gne-205042
Dolič Jasminka, Smrjene 121, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2089481, reg. št. 204223, izdala UE
Ljubljana. gnp-205031
Duraković Samir, Ljubljanska cesta
35, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
A do50km/h BGH, št. S1900467, reg. št.
16766, izdala UE Postojna. gnb-205045
Eraković Marija, Staneta Severja 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 674470, reg. št. 28082, izdala UE
Maribor. gnc-204769
Flerin Valarjan, Lovrenčičeva ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1989153, reg. št.
95175, izdala UE Ljubljana. gnc-205044
Gašperič Suzana, Gorenji Globodol 2,
Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1272556, reg. št. 37854, izdala UE
Novo mesto. gnn-204958
Geder Alan, Cankarjeva ulica 6,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S220817, reg. št. 4878, izdala UE
Gornja Radgona. gnf-205041
Gjorek Konrad, Liškova 69, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S149258, izdala UE Murska Sobota.
gnv-205025
Gorenc Anton, Vinica pri Šmarjeti 25,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 8174, izdala UE Novo
mesto. gnn-204833
Grom Aljoša, Stara Vrhnika 132,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1978306, izdala UE Vrhnika.
gnz-204996
Hren Božica, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1762481, reg. št. 109931, izdala UE
Ljubljana. gnf-205066
Ivnik Daniel, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1815097, reg. št. 10926, izdala UE
Velenje. gno-205032
Jakopič Primož, Tovsto 24, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317011, izdala UE Laško. gnj-204987
Janc Roman, Studenec 41/a, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1515097, izdala UE Sevnica. gnu-204776
Jurenec Eva, Prečna ulica 1, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1940928, reg. št. 40868, izdala
UE Domžale. gnn-205058
Kelemen Robert, Černelavci , Gorička
74, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. S 1660840. gny-204747
Koren Marko, Koštabona 30, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. SI 60445.
gnd-204743
Korenjak Zoran, Šaranovičeva ulica
4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2019475, reg. št. 33556, izdala UE
Celje. gnx-204948
Kovač Bogdana, Trg Prekomorskih
brigad 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2137560,

reg. št. 216965, izdala UE Ljubljana.
gnh-205039
Kovačič Blaž, Seidlova cesta 64, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1679135, izdala UE
Novo mesto. gni-204813
Kovačič Jožef, Gregorčičeva 31/a,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2100165, reg. št. 49921, izdala UE
Nova Gorica. gnl-204935
Kovačič Matej, Bogatajeva ulica 12,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1827401, reg. št. 187875, izdala UE
Ljubljana. gnr-204979
Kukavica Edis, Steletova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1871936, reg. št. 226225, izdala UE
Ljubljana. gnt-205052
Kurmanšek Natalija, Črneče 147,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1751873, reg. št.
18856, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-205055
Lavrič Aleš, Gor. Polje 1, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 33569, izdala UE Novo mesto.
gng-204940
Lavrič Andrej, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 2092861, reg. št. 254164,
izdala UE Ljubljana. gnc-205069
Lazić Danica, Kot 33, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002010536, izdala UE Tolmin.
gni-205038
Ledinek Dejan, Vorančeva 24, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2068848, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-204997
Lesjak Ivan, Prušnikova ulica 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1779452, reg. št. 4297,
izdala UE Ljubljana. gnz-205046
Lojk Mitja, Bilje 85/b, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 2007181,
reg. št. 28457. gnj-204962
Lukunić Branko, Morje 71/c, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1645002, reg. št. 9438,
izdala UE Maribor. gnm-204984
Lunar Marjan, Lovrenčičeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1589178, reg. št. 4015, izdala UE
Ljubljana. gny-205047
Mačkovšek Boris, Polzela 258,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1442417, izdala UE
Žalec. gnb-204895
Majdič Robert, Moste 71A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1745468, reg. št. 24444, izdala UE
Kamnik. gnc-205019
Marinič Suzana, Meljski hrih 41,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 911372, reg. št. 86545, izdala UE
Maribor. gnz-204971
Maver Suada, Obrtna ulica 1, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
17597, reg. št. 8619. gnv-205000
Mihovec Blaž, Vikrče 27/c, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2112526, reg. št.
240697, izdala UE Ljubljana. gnr-205029
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Mileva Radmila, Pšajnovica 7, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1100443, reg. št. 18569, izdala UE
Kamnik. gnj-205062
Mlinarič Zlatko, Zg. Grušovlje 24,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1830688,
izdala UE Žalec. gny-204897
Nardelli Sonja, Sela 5, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1668763, izdala UE Sežana. gnh-204939
Novak Zoran, Cesta na Ostrožno 136/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2149325, reg. št. 53005, izdala UE
Celje. gnw-204949
Orel Darjo, Griže 19, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S103292, izdala
UE Sežana. gne-204742
Pajk Darjo, Šmarje 6, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1696000,
izdala UE Sežana. gnm-204934
Pečar Jan, Kampel 104, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
50023, reg. št. 64944. gnt-204877
Pečnik
Marjan,
Koprivnica
43,
Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9763. gns-205003
Peklar Selinšek Anita, Starše 70,
Starše, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1608261, reg. št.
123660, izdala UE Maribor. gnc-204969
Perko Frančiška Branka, Kovor, Stagne
5, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 563664, izdala UE Tržič. gnp-204956
Perko Milan, Kovor, Stagne 5, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
10853, izdala UE Tržič. gno-204957
Peterka Mitja, Trubarjeva 53/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1536153, reg. št. 36290. gnl-204985
Pirc Anton, Melikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 2092664, reg. št. 151308, izdala UE
Ljubljana. gnh-205064
Pirnat Albina, Štajerska cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2033617, reg. št.
26302, izdala UE Ljubljana. gno-205057
Pisar Jože, Brdinje 6a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17199, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnu-205030
Plačko Đurđa, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2112387, reg. št. 158952, izdala UE
Ljubljana. gnm-205059
Planinc Stanislav, Rozmanova ulica
42, Krško, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 4909, izdala UE Krško.
gnt-205002
Plemenitaš Brigita, Vače 102, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1432842, izdala UE Litija. gnk-204761
Pogačnik Arnič Marinka, V Murglah 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 28932, izdala UE
Ljubljana. gnw-205049
Povšnar Kavčič Valerija, Luže 52,
Visoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1045494, reg. št. 35118. gni-204938
Požru Krstić Marjeta, Ižanska cesta
30/m, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

kat. BGH, št. S905227, reg. št. 9550, izdala
UE Slovenska Bistrica. gns-205028
Zmrzlikar Jure, Žerjav 27, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 18337, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnn-204933
Zorč Primož, Brdo 44, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001081434,
izdala UE Tolmin. gnk-205036
Žunić Amir, Župančičeva ulica 2, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI37357, izdala UE Izola. gnc-204998

ABGH, št. S 1829117, reg. št. 192060,
izdala UE Ljubljana. gng-205040
Prelog Frančišek, Lesarska cesta
21, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 990010, izdala UE Mozirje.
gnp-204981
Prosenc Viktor, Pod akacijami 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 186029, reg. št. 12368, izdala UE
Ljubljana. gng-205065
Račnik Martina, Sp. Kraj 15, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18225, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-204758
Ramšak Janja, Meža 116, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2197122, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-205009
Razboršek Peter, Brezje 80a, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1148818, reg. št. 25220. gnb-204745
Razpotnik Primož, Loke 26, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S2171134, reg. št. 10003,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnq-205005
Rojak Slava, Igriška ulica 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1851416, reg. št. 54839, izdala
UE Maribor. gnb-204970
Romih Primož, Prijateljeva ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 377172, reg. št. 38499, izdala UE Celje.
gnv-204950
Rot Danila, Žaga 124, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001841917, izdala UE Tolmin.
gnm-205034
Sevšek Franci, Vir, Erjavčeva ulica 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001780630, reg. št.
22332, izdala UE Domžale. gnm-204809
Smajlovič Rajif, Regentova 10, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 62945. gnc-204744
Svenšek Andrej, Prekmurska 48,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1662865, izdala UE
Maribor. gnt-204977
Šemole Marjan, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S1964479, reg. št. 136527,
izdala UE Ljubljana. gnh-204739
Šter Franci, Hrastje 111, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1116056,
reg. št. 42179. gnf-204741
Štupica Anrej, Groharjeva 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1322342, reg. št. 19476, izdala UE
Kamnik. gne-205017
Švara Damjan, Podrožniška pot 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1870486, reg. št. 48446, izdala UE
Ljubljana. gne-205067
Švara Zoran, Zgornje Pirniče 11/b,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1800435, reg. št. 46647, izdala UE
Ljubljana. gnl-205035
Tramšek Marjan, Strmec pri Sv.
Florijanu 29, Rogatec, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 9640, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnl-204964
Vodušek Janez, Partizanska ulica 19,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,

Stran

Zavarovalne police
Assistance Coris d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, 1000 Ljubljana, preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco Coris: 324217, 333277, 337376,
343494. Ob-29493/05
Balkovec
Andrej,
Mali
Nerajec
3, Dragatuš, zavarovalno polico, št.
343096, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnq-204755
GIULAITTI
BAJŽELJ
LIDIJA
s.p, Poljanska cesta 66B, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 40 334133, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-204759
Horvat Tomi, Sejmiška ulica 10,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 00101869277, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnp-204881
Humek Robert, Brod 58, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 261957, izdala
zavarovalnica Tilia. gnt-204927
Jakša Martin, Rosalnice 19, Metlika,
zavarovalno polico, št. 41601004053,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnr-204929
Meško Ciril, Lahonci 6, Ivanjkovci,
zavarovalno polico, št. AO 958012, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-204931
Mileva
Radmila,
Pšajnovica
7,
Laze v Tuhinju, zavarovalno polico, št.
815662, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-204868
Pertinač Rajko, Podgorska ulica
11B, Kočevje, zavarovalno polico, št.
1025018, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnm-204884
Peteh Ksenija, Betajnova 38B, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 356868, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnj-204916
Regovec Vilma, Belska cesta 48,
Preddvor,
zavarovalno
polico,
št.
00101782053. gnr-204879
Resnik Andreja, Ulica Viktorja Koleša
4, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
782077. gns-204878

Spričevala
Avrić Dalibor, Hrvatini 190, Ankaran
- Ankarano, indeks, SEPŠ Koper.
gnl-204885
Božič Helena, Jablanica 1B, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Srečka Kosovela Sežana,
izdano leta 1993. gnx-204923
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Brčina Helena, Kajuhova 7A, Šoštanj,
spričevalo o končani OŠ Antona Aškerca
Velenje, izdano leta 2001. gnp-205081
Crnalić Nežika, Bernetičeva ulica 4,
Koper - Capodistria, zaključno spričevalo
2. letnika Šole za miličnike v Ljubljani,
izdano leta 1980, na ime Korenčič Nežika.
gnt-205077
Gantar Tomaž, Predoslje 2a, Kranj,
indeks, št. 2019, izdal Tehniški šolski center
Kranj leto izdaje 1987. gnx-204902
Gomboc Gašper, Cesta 4. julija 112,
Krško, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2004. gno-204932
Gruden Miroslav, Kopališka ulica 3B,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet v
Ljubljani, izdano leta 1982. gnc-204869
Grujičić Tanja Tatjana, Pot k Savi 26,
Ljubljana, indeks, Srednje gradbene šole
v Ljubljani. gny-204972
Hanžič Blanka, Goriška 44, Velenje,
diplomo Gostinske šole Slovenj Gradec,
izdana leta 1990. gnr-204954
Hriberšek Robert, Naselje heroja
Maroka 24, Sevnica, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Krško - elektrikar, elektronik,
izdano leta 2000. gnq-204955
Jevtič Robert, Trg svobode 9, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, izdano leta 1988.
gne-204917
Kalabić Meliha, Beblerjev trg 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2003,
izdano na ime Velić Meliha. gnz-204946
Kevc Igor, Ivanjševski vrh 46, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole. gnx-204748
Kjuder Stojan, Kazlje 38, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in tehniško kmetijske živilske
šole v Novi Gorici, izdano leta 1970.
gnj-204887
Koren Matej, Dolina 15, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Ljubljana
- ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1998. gnd-204918
Malalan Ana, Tomaj 98, Dutovlje,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 92/2005. gnv-204925
Matko Damjan, Cesta na Bokalce 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnw-204874
Mavrič Črtomir, Ulica 9. septembra 250,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o končani
OŠ s prilagojenim programom v Novi
Gorici, izdano leta 1990. gnz-204746
Mihelič Primož, Vinica 2/b, Vinica,
potrdilo o uspehu 3. letnika Srednje in
poklicne šole v Črnomlju, izdano leta
2003- smer poslovni tajnik. gnk-204911
Mohorko Jasmin, Ulica Vide Alič 5,
Ptuj, spričevalo 4.letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2003. gno-204882
Munc Matic, Ciril Metodov trg 19,
Ljubljana, diplomo Filizofske fakulteta v
Ljubljani, izdana leta 1998, na ime Guček
Matic. gnw-204899
OSNOVNA ŠOLA POLJE, Polje 358,
Ljubljana-Polje, izkaz OŠ Polje za učenca
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Luka Kožarja - 1. in 2. razreda , šolsko leto
2002/03 in 2003/04. gnu-204901
Primožič Maja, Opekarniška ulica
32, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
Šolskega centra Ljubljana. gni-204888
Pucko Jasmina, Mostje 78, Lendava
- Lendva, spričevalo 1. letnika dvojezične
srednje šole Lendava - ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1998.
gnf-204891
Soklič Majda, Selska cesta 10, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano
leta 1973, izdano na ime Korenč Majda.
gne-204942
Škrubej Širaj Jelka, Begunje pri
Cerknici 167, Begunje pri Cerknici, indeks,
št. 81400694, izdala Ekonomsko poslovna
fakulteta Maribor - izdano na Škrubej
Jelka. gnd-204922
Švajgel Rok, Trdnjava14A, Kočevje,
obvestilo o uspehu za 3.letnik Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnb-204870
Ukmar Rebeka, Matteottijeva ulica 14,
Piran - Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Piranu.
gng-204890
Visenjak Gregor, Moškanjci 75,
Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske tehnične šole Ptuj. gnk-204936
Vušnik Tjaša, Kotlje 6/d, Kotlje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2004.
gnt-204752
Zavec Janez, Krčevina 85, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Ptuj. gnn-204883

Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba, d.d.
Koper, PE Celje, preklicuje veljavnost
obrazcev stroge evidence: 1-CP/03 7337,
zel. karte 1081259, 1100051, 1100057,
1100058, 1101377, 1145297, 1157142,
zel. karte 1099738 do vključno 1099740,
zel. karte 1100578 do vključno 1100579,
AA-PT 26669, 26670, Z-3 540403 do
vključno 540425. Ob-29494/05
Bogojević Snežana, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, delovno knjižico.
gnn-205083
Bohinc Toporiš Grega, Radvanjska
cesta 71, Maribor, študentsko izkaznico, št.
25006453, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gns-204807
Debevec Miha, Senožeti 57, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnw-204774
Feratović Inesa, Ravne 16, Tržič,
delovno knjižico. gnq-204930
Hočevar Nejc, Velika Slevica 25, Velike
Lašče, vozno karto, št. 457, izdal Sap
Ljubljana. gnx-204952
I & I d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper
- Capodistria, licenco skupnosti, št.
GE000920/00240 za vozilo KP - 7161M.
gns-205078
I & I d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper
- Capodistria, licenco, št. G1011133 za
vozilo KP -2458K. gnr-205079

I & I d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper
- Capodistria, licenco, št. G1011148 za
vozilo KP - 42 - 96A. gnq-205080
JAGROS, trgovina, proizvodnja,, Laše
1/b, Podplat, izvod licence, št. E001137 za
vozilo CE V4-811. gnc-204894
Kaliope Snežana, Ulica talcev 26,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
01005408, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnf-204766
Kocjančič Uroš, Klemenova ulica74,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20990483, izdala Pravna fakulteta.
gnd-205072
Kores Jože, Pod lipami 30, Celje,
delovno knjižico. gnb-204945
Kovačič Jelena, Kreljeva ulica 6,
Ljubljana, vozno karto, št. 2447, izdal
LPP - 100 % popust s spremljevalcem.
gnh-204914
Kozel Alojz, Velika Varnica 38, Zgornji
Leskovec, delovno knjižico. gnu-204926
Krivec Silvester, Cilenškova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-204872
KUGONIČ d.o.o., Potoče 18, Dobravlje,
Nacionalno licenco, št. G1007379 za
vozilo z reg. št. GO F4-580. gnd-204893
Kuhar Kristina, Trdkova 14, Kuzma,
delovno knjižico. gnq-204880
Kunej Primož, Jama 45, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 19810353, izdala
Ekonomska fakulteta. gni-204867
M - TRANS, Čamernik Melita s.p.,
Dragomerška cesta 60, Brezovica pri
Ljubljani, nacionalno licenco, št. 10128
za vozilo Renault R 340TI, reg. št. LJ F0
-800. gng-204915
Medved
Klemen,
Kardeljev
trg
10, Velenje, študentsko izkaznico, št.
19402175, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnv-205075
Moser Neja, Stritarjeva ulica 9, Dob,
vozno karto, št. Š 540271. gnc-204919
Mrkun
Irena,
Mala
vas
37,
Videm-Dobrepolje,
delovno
knjižico.
gne-204892
Naraglav Tina, Opekarska 7, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 2548, izdala UE
Trbovlje. gnr-204754
Novak Zlatka, Kraška ulica 10/a, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnw-204749
Novarlič Mateja, Bobrova ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-205073
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, licenco skupnosti za vozilo z
reg. št. KK 78 - 54E. gnj-204912
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnice za Ukrajino - tretje
države - 804/11, št. 188083, 188084,
188085, 188086 in 188087. gni-204913
Ogris Tadeja, Podvin 3/a, Polzela,
delovno knjižico, ser. št. A 504777, reg.
št. 119/2002. gnk-204986
Pergar Srečko, Prešernova ulica 2,
Radovljica, orožni list, št. OL 31137,izdala
UE Radovljica. gns-204978
PETEK MILAN S.P., Vilharjeva cesta
13, Ljubljana, izvod licence št. 009875
za vozilo WW Passat 1.9 z reg. oznako
LJ P7-03Y in za vozilo WW Golf 1.9 z
reg. oznako NM E2-693 izdane na OZS z
veljavnostjo do 25.4.2006. gns-204903
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Potočnik Dular Karmen, Cesta maršala
Tita 96, Jesenice, delovno knjižico.
gns-204753
Ramić Hasan, Ulica bratov Rupar 5,
Jesenice, osebno delovno dovoljenje, št.
9909794. gns-204928
Ramšak Primož, Liboje 78/a, Petrovče,
delovno knjižico, ser. št. A 494189, reg. št.
264/2001. gnd-204768
Rantaša Blaž, Bavdkova ulica1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednje gostinske
in turistična šola Ljubljana. gnd-204772
Rokavec
Jakob,
Češnjice
pri
Moravčah 14, Moravče, delovno knjižico.
gnx-204973
Romih Srečko, Braslovče 33, Braslovče,
orožni list, št. OL 14261. gno-204982
S.A.P. Logar Matjaž s.p., Dobja vas 101,
Ravne na Koroškem, nacionalno licenco
za tovorno vozilo Hyundai H-1, reg. št. SG
82-88K, izdan dne 4.5.2005. gni-204763

Šmit
Marko,
Latkova
vas
96,
Prebold, potrdilo o preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence za
tovorni promet, izdano leta 1998, izdal
Inter-es d.o.o.. gnr-204904
Tušar Matej, Mokraška vas 14, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 41047882,
izdala Fakulteta za organizacijske vede v
Kranju. gnv-204750
Visenjak Gregor, Moškanjci 75, Gorišnica,
delovno knjižico. gnj-204937
Zavec Janez, Krčevina pri Vulbergu 85,
Ptuj, delovno knjižico. gnp-204756
Zemljič Dušan s.p., Zrkovska cesta 63,
Maribor, izvod licence za tovorno vozilo DAF
317, z reg. št. MB S3-26A z veljavnostjo do
23.12.2007. gnz-204896
Žerjal Savin, Ribiški trg 1, Koper Capodistria, dovolilnica mestne občine
Koper št. 13788. gnk-204886

Sakelšek Jure, Kidričeva cesta 23, Kranj,
delovno knjižico. gnk-204961
Silič Nataša, Cesta na Lenivec
22, Sežana, študentsko izkaznico, št.
20201312, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnj-204941
Skale Ana, Sveti Peter 110, Loka
pri Zidanem Mostu, delovno knjižico.
gnm-205084
Stan Stanislava, Gradnikova 91,
Radovljica, potrdilo o opravljenem izpitu za
poklic natakar Srednje gostinske in turistične
šole v Ljubljani, izdano leta 1970, izdano na
Salmič Silvester. gng-204765
Stojković Ivana, Gogalova 10, Kranj,
delovno knjižico. gnu-204751
Ševerdija Ivana, Vodenska cesta 29,
Trbovlje, delovno knjižico. gnk-204740
Škarabot Martin, Ulica borcev za severno
mejo 84, Ljubljana, delovno knjižico.
gnq-204905
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DOPOLNJENA IZDAJA

Predpisi o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih
s pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča in doc. dr. Barbare Novak
Ureditev varstva in vzgoje otrok, izvrševanja roditeljske pravice in stikov med
otrokom in starši ter drugimi osebami, ki so otroku blizu, kakor tudi ureditev
preživljanja sta bistveni novosti novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih. V Uradnem listu RS so bile spremembe in dopolnitve zakona
objavljene februarja 2004, v novi publikaciji, ki je izšla v Zbirki predpisov, je
natisnjeno uradno prečiščeno besedilo, ki ga je oblikoval Državni zbor RS.
Učitelja rodbinskega prava s Pravne fakultete v Ljubljani sta obsežno razložila
bistvene novosti v zakonu, ki velja že skoraj 30 let, dodala primerjalno ureditev
za razmerja med starši in otroki v posameznih državah in opozorila tudi na
druge predpise, s katerimi bodo določbe novele lahko prelite v prakso.
Poleg ZZZDR-UPB1 so v knjigi objavljeni še:
– Odločba Ustavnega sodišča RS,
– Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti in pravilnik na tem področju,
– 27. poglavje Zakona o pravdnem postopku.
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