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

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

Št. 3
Ob-35712/05
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, faks: 02/45-00-225, tel.
02/45-00-262, zdenka.letonja@zzv-mb.si.
3. Datum izbire: 28. 11. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava pisarniškega materiala.
Kraj dobave: Prvomajska 1, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme
ljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga trgovina
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 29.
7. Pogodbena vrednost: Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenska 29,
pogodbena vrednost je 19,489.743,02 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

23. 12. 2005

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 376-8/2005-2520
Ob-35569/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 22. 8. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja vodovoda Hrastje–
Dobrina–Setlika–Lopaca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 66,544.954,82
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,209.299,16 SIT, 66,544.954,82 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 12. 2005.
Občina Šentjur
Št. 352-21/2005-2520
Ob-35570/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 5. 9. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: odvajanje odpadnih voda z
vključitvijo obstoječe kanalizacije iz naselja Ponikva–Hotunje, I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 43,708.308,66
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,863.515,20 SIT; 43,708.308,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 12. 2005.
Občina Šentjur
Št. 353-11/2005-2520
Ob-35571/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 5. 9. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja kanalizacijskega kolektorja v Šentjurju - II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 27,804.922,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,735.865,38 SIT, 27,804.922,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 12. 2005.
Občina Šentjur

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 311-18/2005-2521
Ob-35572/05
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur.
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3. Datum izbire: 14. 11. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave, krajevnih skupnosti ter javnih zavodov in podjetij v letu 2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Celje d.d., Vrunčeva
2a, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 31,955.276,18
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,955.276,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2005.
Občina Šentjur

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 821/05
Ob-35832/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: črpalke za hranjenje in
sistemi za črpalke za hranjenje.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.12.24.11-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 33.14.16.26-4.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ca.
393 mio SIT/3 leta.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo 2x
podaljšanja.
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: 15. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
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Št. 819/05
Ob-35833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup sond, tubusov in
traheostomskih kanil.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.16.41-5, dodatni predmeti:
33.14.12.30-1, 33.14.12.20-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ca.
302 mio SIT/3 leta.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje enega leta z možnostjo 2x podaljšanja.
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: 15. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-344/2005
Ob-35981/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije št.
430-344/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.51.30.00-3, dodatni predmet:
21.22.21.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava čistilnih
sredstev, profesionalnih pripomočkov za
čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje
in papirnato sanitarne konfekcije. Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 1. 2006.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.

2) Vrsta in obseg: čistilna sredstva za
ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin v kuhinjah; podrobnejši opis
in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
35,991.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: sredstva za strojno pomivanje bele posode v kuhinjah; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
12,341.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: čistilna sredstva za
poslovne prostore; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
31,416.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: biološko razgradljiva
čistilna sredstva; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
1,083.333,33 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: profesionalni pripomočki za čiščenje; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
35,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) : glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3.
2) Vrsta in obseg: ostala splošna sredstva za čiščenje; podrobnejši opis in količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
46,750.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.21.00-6.
2) Vrsta in obseg: papirnato sanitarna
konfekcija; podrobnejši opis in količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
58,916.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka:
13. 1. 2006.
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IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-344/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 110-1/05
Ob-36021/05
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.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl.
inž. grad., AC Projekt 1, SV Slovenija, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-32-18, faks 02/234-32-25, elektronska pošta: Rade.Zeljkovic@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AC Lendava–Pince z odcepom HC na Dolgo vas; etapa "B" trasa AC
od km 0+000 do km 4+480.
II.2) Kraj izvedbe: od priključka Dolga
vas do priključka Lendava.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: na podlagi
projekta faze IP je za izgradnjo odseka
naslednja vrsta in obseg gradbenih del:
odsek AC Lendava–Pince z odcepom HC
na Dolgo vas, etapa "B" trasa AC od km
0+000 do km 4+480 z vsemi priključki,
komunalnimi vodi, krajinsko ureditvijo,
premostitvenimi objekti, deviacijami,
vodnogospodarskimi ureditvami, hidromelioracijami, prometno opremo in protihrupno zaščito.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 1. 1. 2006.
II.7) Datum zaključka: 1. 11. 2007.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, ﬁnančnega kredita Evropske investicijske banke VII, obvoznice
DRS III in DRS IV.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000744.
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: 16. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Storitve
Št. 823/05
Ob-35831/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ﬁzično, tehnično in protivlomno varovanje.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) : glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.61.10.00-5, 74.61.30.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ﬁzično, tehnično in protivlomno varovanje
objektov naročnika.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena
za obdobje 3 let.
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: 15. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-35984/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-91-847,
faks 01/58-91-841, elektronska pošta: lucka.letic@slovenia.info, internetni naslov:
www.slovenia.info.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 78.10.00.00-8, dopolnilni besednjak:
E177-4.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: naročilo
storitev tiska – ravni ofset tisk. Ocenjena
vrednost naročila znaša 290,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 16. 12. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 78.10.00.00-8, dopolnilni besednjak:
E177-4.
2) Vrsta in obseg: večja naklada tiskovin
(nad 25.000 izvodov). V ta sklop spadajo
vodniki, prospekti, plakati, karte ipd.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
240,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 16. 12. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 2. 2006.
5) Datum zaključka: 1. 2. 2009.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 78.10.00.00-8, dopolnilni besednjak:
E177-4.
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2) Vrsta in obseg: manjša naklada tiskovin (pod 25.000 izvodov), in sicer naslednjih
tiskovin: bilteni, vinske karte, prijavnice, zloženke, kuverte, dopisni papir, vizitke, novoletne čestitke, novoletni koledarji, mape,
bloki, namizni kartončki, ipd.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
50,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 16. 12. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 2. 2006.
5) Datum zaključka: 1. 2. 2009.
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: 16. 12. 2005.
Slovenska turistična organizacija

Javni razpisi
Blago
Št. 06/05

Ob-36000/05

Podaljšanje roka
za predložitev prijav
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: medicinski pripomočki
za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
2. 12. 2005, Ob-33487/05, se popravi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 1. 2006.
IV.3.3) Roki za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006.
VI.5). Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-25/2005-15
Ob-35707/05
Popravek
V javnem razpisu MORS 420/2005-ODP,
za nakup motornih olj, maziv in tehničnih
tekočin, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 108 z dne 2. 12. 2005 Ob-33649/05 in
v Uradnem listu EU št. S231 z dne 1. 12.
2005; 2005/S 231-227980, se v poglavju
II.2.1):
pod sklop 4 zaporedna št.: 23 graﬁtna
mast zahteva 2000 kg namesto 6000 kg.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-35711/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo pretočnega
citometra, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32568/05,
naročnika Univerze v Ljubljani, Medicinske
fakultete, se spremenijo točke III.2.1.3),
IV.3.2), IV.3.3.) ter IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasijo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
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2. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo in njene sestavne dele pooblaščeni servis proizvajalca
v Sloveniji za dobo 10 let po začetku delovanja;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo najmanj 12mesečni garancijski rok;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno opremo dobavil najkasneje v 3
mesecih po podpisu pogodbe;
5. lastna pisna izjava ponudnika, da je
ponujena oprema usklajena z Evropsko
In Vitro diagnostično direktivo 98/79/ECIVDD (In Vitro diagnostični medicinski
pripomočki) za delo na kliničnem področju in da ima ustrezno CE-IVD oznako.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-35556/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 521/2005-4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava;
VDC delavnice, Dornava 1, 2252 Dornava;
VDC delavnice, Belšakova ul. 20a, 2250
Ptuj; enota Maribor, Dalmatinska ul. 19,
2000 Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006, konec 28. 2.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti za katero se prijavlja na razpis in izjava
banke, da bo ponudnik dobil garancijo za
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dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
deločene z zakonom,
– da je predložil BON1 in BON2 ali druge
identične dokumente.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
organ ali drugi identični dokument.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima ponudnik licenco za opravljanje
energetske dejavnosti s strani Javne agencije za energijo v Republiki Sloveniji,
– izjava ponudnika, da bo zagotovil kvaliteto električne napetosti na odjemnih mestih
odjemalca ob normalnih obratovalnih pogojih po standardu SIST EN 50160.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 521/2005-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 1. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT na
podračun pri UJP Slovenska Bistrica, št.
01100-6030300204.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 1. 2006, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 11. uri, Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 11/2005
Ob-35680/05
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:
oprema za diagnostični center Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po projektu opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
45-dnevni plačilni rok po podpisu prevzemnega zapisnika.
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 mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da 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 ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
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posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja 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 in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti 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,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
so 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 razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da zagotavlja 60-dnevni rok izvedbe
del,
– da zagotavlja garancijsko dobo najmanj 24 mesecev.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne, da je registriran pri pristojnem sodišču, ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– potrdilo o vpisu v register, ki ga je izdal
Urad RS za zdravila,
– 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 mu v preteklih
petih letih ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: zadnji BON 1/P in
potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava o 60-dnevnem roku izvedbe del,
– izjava o zagotavljanju garancijske dobe
24 mesecev.
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.
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: 24. 1. 2006, do 10.
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ure v pisarno 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 30. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob 11. uri, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 200-4/05-16
Ob-35713/05
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, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. – vodja lekarne (05/330-16-80);
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN ”laboratorijski material“.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “laboratorijski material”
– speciﬁkacija artiklov je priloga razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "laboratorijski material“ za obdobje od
1. 1. 2006 do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v postopku, ki ga vodi Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije kot pooblaščeni
naročnik, vendar najdalj do 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
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za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z
veljavnostjo 1 dan več od določenega obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
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30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov
javnega naročila, zadostuje, da pri enem
(ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa lahko priloži fotokopijo ter
ustrezno označi pri katerem sklopu je priložil
original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki” z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006, brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-4/05-17
Ob-35714/05
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; kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. - vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
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univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN “dializni ﬁltri in ostali
potrošni material”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “dializni ﬁltri in ostali
potrošni material” – speciﬁkacija artiklov
je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "dializni ﬁltri in ostali potrošni material“ za
obdobje od 1. 1. 2006 do sklenitve pogodb
za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z
izbranimi ponudniki v postopku, ki ga vodi
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi
poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z veljavnostjo 1 dan več od
določenega obdobja trajanja pogodbe. V
primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno
vrednostjo pod 500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno zavarovanje lahko predloži
bianco menico v višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-

nika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov (OBRI/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov
javnega naročila, zadostuje, da pri enem
(ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa lahko priloži fotokopijo ter
ustrezno označi pri katerem sklopu je priložil
original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno po-
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trebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 10.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-4/05-18
Ob-35715/05
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; kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. - vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN” material za peritonealno dializo“.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta “material za peritonealno
dializo” – speciﬁkacija artiklov je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "material za peritonealno dializo“ za obdobje od 1. 1. 2006 do sklenitve pogodb
za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z
izbranimi ponudniki v postopku, ki ga vodi
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z
veljavnostjo 1 dan več od določenega obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo iz-
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javljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe);
(V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov javnega
naročila, zadostuje, da pri enem (ni važno
katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih
pa lahko priloži fotokopijo ter ustrezno označi
pri katerem sklopu je priložil original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.

Stran

9348 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 11. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-4/05-19
Ob-35716/05
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; kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. - vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN “ostali medicinski potrošni material”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “ostali medicinski potrošni material” – speciﬁkacija artiklov je
priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "ostali medicinski potrošni material“ za
obdobje od 1. 1. 2006 do sklenitve pogodb
za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z
izbranimi ponudniki v postopku, ki ga vodi
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti po-
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nudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z
veljavnostjo 1 dan več od določenega obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– Izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne

glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov
javnega naročila, zadostuje, da pri enem
(ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa lahko priloži fotokopijo ter
ustrezno označi pri katerem sklopu je priložil
original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo javnega naročila, ki ga je neizogibno
potrebno oddati in za izvedbo katerega ni
mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki
so predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 11.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-4/05-20
Ob-35717/05
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, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. – vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
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vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN “antibiotiki”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “antibiotiki” – speciﬁkacija artiklov je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "antibiotiki'' za obdobje od 1. 1. 2006 do
sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v
postopku, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z
veljavnostjo 1 dan več od določenega obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne
dokumentacije prijavi na več sklopov javnega
naročila, zadostuje, da pri enem (ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa
lahko priloži fotokopijo ter ustrezno označi pri
katerem sklopu je priložil original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
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točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki„ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 13. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-4/05-21
Ob-35718/05
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, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. - vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN “zdravila infuzije”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: opis predmeta JN “zdravila infuzije”
– speciﬁkacija artiklov je priloga razpisne
dokumentacije.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "zdravila infuzije“ za obdobje od 1. 1.
2006 do sklenitve pogodb za JN ”zdravila
in medicinski pripomočki“ z izbranimi ponudniki v postopku, ki ga vodi Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije kot pooblaščeni
naročnik, vendar najdalj do 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljivo na prvi
poziv) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z veljavnostjo 1 dan več od
določenega obdobja trajanja pogodbe. V
primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno
vrednostjo pod 500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno zavarovanje lahko predloži
bianco menico v višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
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javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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 za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov
javnega naročila, zadostuje, da pri enem
(ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa lahko priloži fotokopijo ter
ustrezno označi pri katerem sklopu je priložil
original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki“ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 30. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni

predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 13.30; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 200-4/05-22
Ob-35720/05
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, kontaktne osebe: za predmet
JN: Metka Štefančič, mag. farm., spec. klinične farm. - vodja lekarne (05/330-16-80),
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar,
univ. dipl. ekon. (05/330-15-50), za pravna
vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN “zdravila”.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opis predmeta JN “zdravila” – speciﬁkacija
artiklov je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna).
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: predmet pogodbe je dobava blaga "zdravila" za obdobje od 1. 1. 2006 do
sklenitve pogodb za JN “zdravila in medicinski pripomočki” z izbranimi ponudniki v
postopku, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar najdalj do 28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– garancija za resnost ponudbe: tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom
za unovčenje v višini 10% vrednosti ponudbe. Če je skupna vrednost ponudbenega predračuna za tekoče obdobje enaka ali
večja od 30 mio SIT mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% vrednosti ponudbe. Finančno
zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti
ponudbe plus en dan;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija (nepreklic-
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na, brezpogojna, unovčljivo na prvi poziv)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti z
veljavnostjo 1 dan več od določenega obdobja trajanja pogodbe. V primeru sklenitve pogodbe s pogodbeno vrednostjo pod
500.000 SIT izbrani ponudnik kot ﬁnančno
zavarovanje lahko predloži bianco menico v
višini 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A. Na poslovnem področju/ B. Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov: navedeno v Navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence oziroma
lastno izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in lastna izjava kot sledi: »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjavo o kakovosti (OBR-I/1);
– izjavo o dostavi vzorcev artiklov
(OBR-I/2);
– izjavo o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih
(OBR-I/3);
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev
(OBR-I/4).
Naročnik ne postavlja časovne omejitve
starosti dokumentov in dokazil v ponudbi
razen glede dokazila pod točko 5 (poravnani
davki in prispevki), ki ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum odpiranja ponudb. Ne
glede na starost dokumentov in dokazil morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
udeleženca na dan oddaje ponudb glede
zahtevanih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
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sedež; (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe); (V primeru, da se prevzemnik razpisne dokumentacije prijavi na več sklopov
javnega naročila, zadostuje, da pri enem
(ni važno katerem) priloži originalno potrdilo, pri ostalih pa lahko priloži fotokopijo ter
ustrezno označi pri katerem sklopu je priložil
original.);
– izjavo o sprejemanju plačilnih pogojev
(OBR-I/5).
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni s pogajanji.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi izredne nujnosti za oddajo
javnega naročila, ki ga je neizogibno potrebno oddati in za izvedbo katerega ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so
predpisani za odprti ali omejeni postopek
ali postopek s pogajanji, naročnik začenja
postopek s pogajanji skladno z določilom 4.
točke prvega odstavka 20. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
2/04), in sicer za obdobje do sklenitve pogodb za JN ”zdravila in medicinski pripomočki“ z izbranimi ponudniki v postopku,
ki ga vodi Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije kot pooblaščeni naročnik, vendar
najdalj do 28. 2. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006; brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 14. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-35841/05
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: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-37-57, elektronska pošta: dusanka.pekarovic@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: SB Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-42,
faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: SB
Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža video
linije s pripadajočimi aparati, 04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža video linije s pripadajočimi aparati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– videoprocesor z izvorom svetlobe,
– videogastroskop,
– videokoloskop,
– videoduodenoskop:
– aspirator za endoskopijo,
– varnostni ločilni element,
– 21 LCD monitor,
– endoskopski voziček.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina izvajalcev oziroma ponudnikov. Če
ponudbo predloži skupina izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala, če bo izbrana,
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma
ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) 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 izhajajo iz 42. in 42.a člena ZJN
ter razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
2. veljavno potrdilo Agencije RS za
zdravila in medicinske pripomočke o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo za predmet javnega naročila
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje) in izjavo, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (opremljeno z datumom in
podpisom zastopnika ponudnika);
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4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pisna izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo
javnega naročila in da njegovi transakcijski
računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani (opremljeno z datumom in podpisom zastopnika ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisani v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 16. 1. 2006, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Celje, Gregorčičeva ulica 7, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 246
Ob-35855/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna
oseba: mag. Tomaž Klojčnik, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/23-55-303, faks +386/2/23-55-316,
elektronska pošta: rcum@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.uni-mb.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) Opis: dobava in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške in komunikacijske opreme.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04_2005/06/07-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Za oddajo javnega naročila bo izveden
omejeni postopek. Z javnim razpisom bo
naročnik ugotovil usposobljenost ponudnikov za dobavo standardne računalniške in
komunikacijske opreme. Naročnik bo v I.
fazi postopka določenim udeležencem, ki
izpolnjujejo zahtevane pogoje (so usposobljeni za izvedbo javnega naročila), priznal
status kandidata za obdobje dveh let.
V II. fazi omejenega postopka bo naročnik izbrane kandidate pisno povabil k predložitvi ponudb.
Naročnik bo na podlagi II. faz omejenega
postopka, ki jih bo izvedel praviloma 4-krat
na leto, izbral ponudnike, s katerim bo sklenil ustrezno pogodbo za enkratno ali zaporedno dobavo razpisane opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: univerzitetne stavbe v Mariboru, Kranju, Celju, Krškem in Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska količina dobave računalniške in
komunikacijske opreme za obdobje enega
leta je ca. 1000 kosov (v dveh letih ca. 2000
kosov).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predvidena je sukcesivna dobava
računalniške in komunikacijske opreme (po
potrebi) v obdobju nadaljnjih dveh let (predvidoma od marca 2006 do februarja 2008
– predvidoma 4x letno).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence);
2. ustrezno 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);
3. 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 (izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence)
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
4. potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da proti ponudniku v zadnjih treh
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
5. potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da v preteklih treh letih vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
6. izpolnjen obrazec »izjava«;

7. izpolnjen obrazec »prijava«;
8. izpolnjen obrazec »izjava o nezavajajočih podatkih«.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati (potrdilo, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež) – potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo, da je ﬁnančno sposoben –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni:
a) obrazec BON 1,
b) obrazec BON 2 oziroma,
c) potrdilo o likvidnostnem stanju (velja
za samostojnega podjetnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izpolnjen obrazec "USP" – »Ugotavljanje sposobnosti in usposobljenosti ponudnika« s prilogami:
a) dokazila o tehnologiji,
b) o referencah na področju dobave in
vzdrževanja opreme,
c) kadrovski usposobljenosti delavcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 1. 2006.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Univerze
v Mariboru št. 01100-6030709059 odprt pri
UJP Slovenska Bistrica (naročniku je pred
prevzemom razpisne dokumentacije potrebno po el. pošti posredovati podatke o podjetju, ki prevzema razpisno dokumentacijo
t.j. naziv, naslov, davčno številko ter kontaktno osebo z navedbo telefonske številke in
elektronske pošte).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2006
ob 10. uri, Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor (soba 116/I).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Univerza v Mariboru
Ob-35995/05
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: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– borove vagonske podnice dim.
18-36x5x300 cm – 800 m3; sklop A,
– smrekove vagonske podnice dim.
18-36x4,8x300 cm – 150 m3; sklop B.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne lokacije (centralne delavnice in delovišča).
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:
– 800 m3 borovih vagonskih podnic,
– 150 m3 smrekovih vagonskih podnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali
– da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2006.
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Cena: 4.000 SIT + 800 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
št.
02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006 do 13.
ure, v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 190/05
Ob-36013/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Jana
Puhar, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-90, faks 01/244-21-85,
elektronska pošta: jana.puhar@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 05/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis po omejenem postopku (1.
faza) za priznanje sposobnosti dobavitelja za sukcesivno dobavo zdravil za uporabo v veterinarski medicini 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: ne.
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.
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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: 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: 27. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006, do 12.
ure, Živalski vrt Ljubljana (tajništvo), Večna
pot 70, 1000 Ljubljana.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 31. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v 1.
fazi omejenega postopka ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2006
ob 12.15, Živalski vrt Ljubljana, Večna pot
70, 1000 Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 2.3.3176/05
Ob-36040/05
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-42-44, faks +386/1/291-48-06,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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(0)1/291-42-03, faks
+386(0)1/291-48-22, 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(0)1/291-42-03, faks
+386(0)1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
38/2005/INFO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, implementacija, instalacija, integracija, šolanje, predaja v obratovanje in
vzdrževanje aplikacij za prodajo vozovnic z mobilnimi in stacionarnimi terminali
ter pripadajoče računalniške, komunikacijske in mobilne terminalske opreme za
sistem prodaje vozovnic na Slovenskih
železnicah.
Sklop 1: programska oprema stacionarnih terminalov
Sistem aplikacij za prodajo vozovnic s
stacionarnimi terminali (ST) ter sistemska
integracija, ki vključuje:
– aplikacijo za izdajo listnih vozovnic
s stacionarnimi terminali (ST) – on-line in
off-line,
– aplikacije za izdajo vozovnic v mednarodnem prometu s ST,
– aplikacijo za rezervacijo vozovnic s
ST,
– aplikacije za informiranje potnikov s
ST,
– aplikacije za ažuriranje cenikov za notranji promet,
– aplikacije za ažuriranje cenikov za
mednarodni promet,
– aplikacijo za ažuriranje voznih redov
za ST,
– aplikacijo za prikaz podatkov o izvršeni
prodaji s ST,
– sistemsko in komunikacijsko programsko opremo za ST,
– podatkovno bazo IS za prodajo vozovnic.
Orodja za razvoj aplikacij za ST vzdrževanje programske opreme za prodajo vozovnic s stacionarnimi terminali.
Sklop 2: strojna in programska oprema
mobilnih terminalov
Sistem aplikacij za prodajo vozovnic z
mobilnimi terminali (MT) ter sistemska integracija, ki vključuje:
– aplikacijo za izdajo listnih vozovnic z
mobilnimi terminali,
– aplikacijo za brezgotovinsko plačevanje z magnetnimi karticami na MT,
– aplikacije za informiranje potnikov z
MT,
– aplikacije za ažuriranje cenikov na MT
(NPP),
– aplikacijo za ažuriranje voznih redov
na MT,
– aplikacijo za prikaz podatkov o izvršeni
prodaji z MT,
– sistemsko in komunikacijsko programsko opremo za MT,
– podatkovno bazo za prodajo vozovnic
z MT,
– orodja za razvoj aplikacij za MT.
Sistem mobilnih terminalov za prodajo
vozovnic.
Vzdrževanje programske opreme za prodajo vozovnic z mobilnimi terminali.
Vzdrževanje mobilnih terminalov s priborom.
Sklop 3: strojna oprema stacionarnih terminalov in strežnikov
Sistemi strežnikov, delovnih postaj in tiskalnikov za prodajo vozovnic.
Vzdrževanje stacionarne računalniške
opreme za prodajo vozovnic
Sklop 4: priključki za stacionarne in mobilne terminale na postajah
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LAN/WAN povezave sistema za prodajo
vozovnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: področje Slovenskih
železnic.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.25.40.00–4, dopolnilni besednjak:
X007-5, X008-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.12.00–2, 30.21.40.00–2,
30.21.33.00–8, 32.52.20.00–8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.24.12.00-2, dopolnilni besednjak:
X007-5, X008-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: programska oprema stacionarnih terminalov.
3) Obseg ali količina:
– sistem aplikacij za prodajo vozovnic
s stacionarnimi terminali ter sistemska integracija,
– vzdrževanje programske opreme za
prodajo vozovnic s stacionarnimi terminali.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.21.33.00-8; dopolnilni besednjak:
X007-5, X008-2; glavni besednjak; dodatni
predmeti: 30.24.12.00-2, 50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: strojna in programska
oprema mobilnih terminalov.
3) Obseg ali količina:
– sistem aplikacij za prodajo vozovnic z
mobilnimi terminali ter sistemska integracija,
– sistem mobilnih terminalov za prodajo
vozovnic (280 kosov),
– vzdrževanje programske opreme za
prodajo vozovnic z mobilnimi terminali,
– vzdrževanje mobilnih terminalov s priborom.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
30.21.40.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.26.00.00-9, 30.23.32.30-2,
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: sistemi strežnikov, delovnih postaj in tiskalnikov za prodajo vozovnic z mobilnimi in stacionarnimi terminali.
3) Obseg ali količina:
– 73 stacionarnih terminalov (delovne
postaje s POS tiskalnikom, displej cenikom)
za prodajo vozovnic na blagajnah,
– 5 centralnih strežnikov sistema za prodajo vozovnic z mobilnimi in stacionarnimi
terminali,
– 25 UPS napajalnikov za brezprekinitveno napajanje stacionarnih terminalov
združevanje stacionarne računalniške opreme za prodajo vozovnic.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.20.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.41.00.00-0, 50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: LAN/WAN povezave sistema za prodajo kart.
3) Obseg ali količina: 100 Ethernet (IP)
ter 120 telefonskih ISDN/analognih priključkov za stacionarne in mobilne terminale ter
bančne POS terminale na 100 lokacijah.
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:

– komplet aplikacij za stacionarne terminale za prodajo vozovnic;
– 280 mobilnih terminalov s kompletom
aplikacij za prodajo vozovnic na vlakih;
– 63 stacionarnih terminalov za prodajo
vozovnic na blagajnah in 5 centralnih strežnikov;
– 100 Ethernet (IP) priključkov in 120
telefonskih ISDN/analognih priključkov ter
pripadajoče LAN/WAN povezave stacionarnih, mobilnih in POS terminalov sistema za
prodajo vozovnic na okrog 100 lokacijah;
– šolanje ca. 1000 uporabnikov sistema;
– vzdrževanje strojne in programske
opreme.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Sklop 1:
– aplikacija za podrobno analizo in poročanje o prodaji s ST,
– povezava sistema za prodajo vozovnic
s sistemom SAP R/3,
– povezava informacijskega sistema za
prodajo vozovnic z mednarodnim rezervacijskim sistemom EPA.
Sklop 2:
– aplikacija za plačilo s kontaktnimi čip
karticami,
– aplikacija za elektronske mesečne in
druge terminske relacijske vozovnice,
– aplikacija za plačilo z elektronskim denarjem/denarnico,
– aplikacija za plačilo s HSŽ-kreditnimi
karticami,
– SW-modul za on-line avtorizacijo kartic
preko GSM vmesnika,
– aplikacija za podrobno analizo in poročanje o prodaji z MT,
– povezava sistema za prodajo vozovnic
z MT s sistemom SAP R/3.
Sklop 4:
– bralno-pisalna enota za plačilne kontaktne čip kartice ISO 7816 za mobilni terminal.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– sklop 1: 14 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 2: 12 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 3: 12 mesecev od podpisa pogodbe;
– sklop 4: 5 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora kot garancijo za resnost
ponudbe predložiti bančne garancije:
– za sklop 1 v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe,
– za sklop 2 v višini 4,800.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe,
– za sklop 3 v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe,
– za sklop 4 v višini 700.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni po preteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
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, samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih za-
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htevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. 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
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 je ponudnik v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa vsaj enkrat
uspešno dobavil opremo in opravil storitev,
ki je predmet razpisa za posamezni sklop;
8. da je ponudnik pooblaščen dobavitelj
ponujene opreme;
9. da ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve, ki so v »Vprašalniku za ponudnike«
označene s KO (»knock-out«).
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;
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. revidirani ﬁnančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
ﬁnančni izkazi potrjeni s strani AJPES.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika iz Vprašalnika za ponudnike;
8. certiﬁkat ali prvo in zadnjo stran distributerske pogodbe;
9. izpolnjen »Vprašalnik za ponudnike«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 106 z dne
25. 11. 2005, Ob-32566/05; Glasilo Evropske skupnosti z dne 25. 11. 2005, objava
2005/S 227-224023.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu
točkovanja od 0 do 100 normiranih točk,
z upoštevanjem naslednjih meril na osnovi
vprašalnika iz razpisne dokumentacije:
Merila:
1. zmožnosti ponudnika in njegov tržni
položaj,
2. ponujena oprema in storitve,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
in nadgradnje opreme.
Zahteve za 1. in 2. merilo se ocenjuje
na podlagi odgovorov iz Vprašalnika za ponudnike v razponu od 0 do 3 točke (0 ali 1
ali 2 ali 3), s tem, da so postavke označene
v »Vprašalniku za ponudnike« z oznako KO
(»knock-out«) izločilne.
Točkovanje:
0 točk – ponudnik ne ponuja relevantno
zahtevanega,
1 točka – ponudnik ponuja manj od zahtevanega,
2 točki – ponudnik ponuja zahtevano,
3 točke – ponudnik ponuja več od zahtevanega.
Končno število točk za 1. in 2. merilo se
izračuna (normira) po naslednji formuli:
Za 1. sklop – zmožnosti ponudnika in
njegov tržni položaj:
pi
Pi = --------------- × U1
Pmax
pi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Zmožnosti ponudnika in njegov tržni položaj«
Pmax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
U1 – utež
Za 2. sklop – Ponujena oprema in storitve:
oi
Oi = --------------- × U2
Omax
oi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Ponujena oprema in storitve«
Omax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
U2 – utež
Zahteve za 3. merilo se ocenjuje tako, da
se za potrebe ocenjevanja ponudb k ponudbeni ceni prištejejo stroški 5-letnega vzdrževanja sistema ter stroški njegove nadgradnje, kot izhaja iz Vprašalnika za ponudnike
– Ponujena cena ter stroški vzdrževanja in
nadgradnje.
Število točk za 3. sklop meril se izračuna
po naslednji formuli:
Cmin
Ci = ----------------- × U3
ci
ci – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Cmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
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U3 – utež
Uteži so za posamezni sklop naslednje:
Sklop 1: U1 = 40%
U2 = 20%
U3 = 40%
Sklop 2: U1 = 30%
U2 = 40%
U3 = 30%
Sklop 3: U1 = 40%
U2 = 30%
U3 = 30%
Sklop 4: U1 = 40%
U2 = 20%
U3 = 40%
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih in z upoštevanjem uteži za posamezne sklope, kot
izhaja iz Vprašalnika za ponudnike. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
Najugodnejši ponudnik bo moral uspešno opraviti veriﬁkacijski test, ki bo obsegal
preverjanje referenčne instalacije, preverjanje resursov in obvladovanja ponujene
tehnologije in usposobljenosti za izvedbo
ponujene rešitve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 3. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 10.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.
Ljubljana, sklic na številko 00340100-797,
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 15. 3. 2006 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: 15. 3. 2006
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: 19. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 179/1051
Ob-36180/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Nataša Fink, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, elektronska pošta: natasa.ﬁnk@zzv-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 210-02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plinski kromatograf.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: 210-02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št:
01100-6030926921. Potrdilo o plačilu
je potrebno poslati po pošti ali po faksu
07/39-34-107, s pripisom točnega naslova
za pošiljanje razpisne dokumentacije po
pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2006 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: 17. 1. 2006
ob 14. uri; Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, 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: 19. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-36181/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZZV
Celje, kontaktna oseba: Irena Ivačič Štra-
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us, Ipavčeva 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-11-11, faks 03/425-11-15, elektronska pošta: irena.ivacic@zzv-ce.si, internetni
naslov: www.zzv-ce.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: 121-40-450-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postopna dobava laboratorijskih materialov za mikrobiološki in sanitarno kemični laboratorij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje, Ipavčeva 18 in
Gregorčičeva 5.
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:
Mikrobiološki laboratorij:
– dehidrirane podlage in dodatke,
– kemikalije,
– diski in trakovi za testiranje občutljivosti
za antibiotike,
– testi za identiﬁkacijo bakterij,
– serološki testi,
– laboratorijski material – plastika in steklovina, ostali laboratorijski materiali.
Sanitarno kemični laboratorij:
– kemikalije,
– laboratorijski material – plastika in steklovina,
– standardi in kalibracijski materiali,
– razni laboratorijski materiali.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.

011006030925951 ali osebno na blagajni
ZZV, Ipavčeva 18.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 16. 12.
2005; Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
ZZV Celje
Št. 014/05
Ob-36182/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Janez Šolar, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-34-00, faks 04/574-21-30, elektronska pošta: gostursol@vgs-bled.si, internetni
naslov: http://www.vgs-bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona
Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/530-10-20, faks 04/530-10-21,
elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
in inventarja za hotel Astoria na Bledu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hotel Astoria, Prešernova
cesta 44, 4260 Bled.
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 pohištvene opreme in inventarja
za hotel Astoria na Bledu.
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
v višini 10% ponujene vrednosti;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti za
celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval situacije v roku 60 dni.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži podpisano izjavo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v dokazilu A2; kot
dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni;
– dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za
ﬁnance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejše od 30 dni;
– dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne spo-
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sobnosti je pogoj, da je znašal ponudnikov
povprečni letni promet v letih 2004, 2003,
2002 najmanj 150 mio SIT;
– dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi opreme
na najmanj dveh objektih v zadnjih 3 letih, minimalne vrednosti 50 mio SIT vsak, s
priloženimi potrjenimi referencami s strani
naročnikov;
– dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega
računa v zadnjih dvanajstih mesecih, kar je
pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti;
– dokazilo B4: izjava ponudnika, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da je imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v zakonskih rokih plačil poravnane
vse ﬁnančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila;
– dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev;
– dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju.
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 24. 1. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik dokumentacije prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu na TRR:
07000-0000312624, ING-ARH, Polona Čeh
s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 ali 36 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob 12. uri; Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32,
4260 Bled.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled, po pooblastilu
Ministrstva za šolstvo in šport
Ob-36184/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Stročja vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, GŠ Slavka
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Osterca Ljutomer, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, Altus consulting d.o.o., Stročja vas 24
/ Cezanjevci 39 / Mala Nedelja 37, Šafarsko
24 / Prešernova ulica 8, 9240/9243 Ljutomer
/ Mala Nedelja, Slovenija, tel. 02/584-86-10,
580-11-15, 585-81-70, 585-86-44, 585-15-30,
faks 02/584-86-10, 580-11-45, 585-81-80,
585-86-49, 585-153.
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 consulitng 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: sukcesivna dobava ekstra
lahkega kurilnega olja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe naročnikov OŠ
Stročja vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje in GŠ
Slavka Osterca Ljutomer. Naročniki oddajajo javno naročilo za čas od 1. marca 2006
do 31. decembra 2008, razen OŠ Mala Nedelja, kjer se naročilo oddaja za čas od
1. aprila 2006 do 31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Stročja vas, Stročja vas 24, 9240 Ljutomer, Enota Vrtec,
Stročja vas 28, 9240 Ljutomer; OŠ Janka
Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240
Ljutomer, Oddelek Vrtec, Stara cesta 49,
9240 Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, Mala
Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, Šafarsko 24, 9240 Ljutomer, GŠ
Slavka Ostrca Ljutomer, Prešernova ulica
8, 9240 Ljutomer.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava ca. 299.023 litrov ekstra
lahkega kurilnega olja za vse naročnike in
za celotno obdobje oddaje naročila, od tega
za: OŠ Stročja vas ca. 36.000 litrov na leto
oziroma ca. 102.000 litrov za celotno obdobje oddaje naročila, za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci ca. 18.000 litrov na leto oziroma ca.
51.000 litrov za celotno obdobje oddaje naročila, za OŠ Mala Nedelja ca. 16.000 litrov
na leto oziroma ca. 44.000 litrov za celotno
obdobje oddaje naročila, za OŠ Razkrižje
ca. 23.008 litrov na leto oziroma ca. 65.189
litrov za celotno obdobje naročila, za GŠ
Slavka Osterca Ljutomer ca. 13.000 litrov
na leto oziroma ca. 36.833 litrov za celotno
obdobje oddaje naročila.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi izstavljenega računa po vsaki
izvršeni dobavi, v roku najmanj 30 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 predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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 predpisa
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:
– 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,
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotavlja zahtevane letne količine ekstra lahkega kurilnega
olja za vse naročnike,
– da bo dostava ekstra lahkega kurilnega
olja na naslove naročnikov,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 263/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2006.
Cena: 7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
263-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006 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. 3. 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: 26. 1. 2006
ob 15. uri; GŠ Slavka Osterca Ljutomer,
Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje,
GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Št. 2543/05
Ob-36186/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Dolar, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-01-11, faks 04/537-01-12, elektronska
pošta: info@komunala-radovljica.si, internetni naslov: www.komunala-radovljica.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: Komunala Radovljica d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Dolar, Ljubljanska c. 27, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-01-31,
faks 04/537-01-12, elektronska pošta: mojca.dolar@komunala-radovljica.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo z nadgradnjo 12–14 m3
za odvoz tipskih zabojnikov 120 l do
1.100 l.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: smetarsko vozilo z nadgradnjo 12–14 m3 za odvoz
tipskih zabojnikov 120 l do 1.100 l.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po prevzemu vozila.
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: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2006 ali 31 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2006
ob 12.15; Radovljica, Ljubljanska 27.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Komunala Radovljica d.o.o.
Ob-36187/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja
vas, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala
Nedelja, OŠ Razkrižje, GŠ Slavka Osterca
Ljutomer, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Cankarjeva cesta 10
/ Stročja vas 24 / Cezanjevci 39 / Mala Nedelja 37 / Šafarsko 24 / Prešernova ulica 8,
9240/9243 Ljutomer / Mala Nedelja, Slovenija, tel. 02/584-43-00, 584-86-10, 580-11-15,
585-81-70, 585-86-44, 585-15-30, faks
02/584-43-11,
584-86-10,
580-11-45,
585-81-80, 585-86-49, 585-15-33.
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
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pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala za naročnike, za čas od 1. marca 2006
do 31. decembra 2008, razen za OŠ Mala
Nedelja, kjer se naročilo oddaja za čas od
1. aprila 2006 do 31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer,
OŠ Stročja vas, Stročja vas 24, 9240 Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer, OŠ Mala Nedelja,
Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja, OŠ
Razkrižje, Šafarsko 24, 9240 Ljutomer, GŠ
Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova ulica
8, 9240 Ljutomer.
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: 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: nakup
pisarniškega materiala za potrebe naročnikov. Skupna ocenjena vrednost za vse naročnike, za celotno obdobje oddaje naročila
znaša 17 mio SIT. Javno naročilo se oddaja
za čas od 1. marca 2006 do 31. decembra
2008, razen za OŠ Mala Nedelja, kjer se
naročilo oddaja za čas od 1. aprila 2006 do
31. decembra 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 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 (za
vsakega naročnika posebej), 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je dovoljenje
potrebno na podlagi posebnega predpisa,
– 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi,
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
ponujenega pisarniškega materiala za vse
naročnike,
– da so vsi ponujeni izdelki opremljeni z
ustreznimi deklaracijami in ustrezajo predpisom, normativom in standardom v Republiki
Sloveniji,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo ponujenega pisarniškega materiala na lokacijo
vsakega od 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:
1. cena,
2. ﬁksnost cen,
3. plačilni rok,
4. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 044/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
044-05, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006 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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2006
ob 16. uri; GŠ Slavka Osterca Ljutomer,
Prešernova ulica 8, 9240 Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje,
GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Gradnje
Ob-35851/05
Razveljavitev
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, obvešča vse ponudnike, da je
postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo čistilne naprave in zbirnega centra kosovnih odpadkov, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005, Ob-26813/05,
v celoti razveljavljen.
Občina Braslovče
Št. 176/1048

Ob-36174/05
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
obnovo objekta Rehabilitacija, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 113 z dne 16. 12.
2005, Ob-35404/05, se pod točko III.2.2.2)
črta šesta alinea, ki se glasi: »ponudnik, ki
bo kandidiral za sklop št. 2 mora izkazati,
da je v obdobju od 2002 do 2005 imel vsaj
eno leto priznano usposobljenost s strani
Centra vlade za informatiko (sedaj Direktorat za e-Upravo in upravne procese) in da
je imel izvedena dotična dela na najmanj
treh referenčnih objektih. Dokazilo: potrdilo
Centra vlade za informatiko oziroma sedaj
Direktorata za e-Upravo in upravne procese«; se spremeni točka VI.4) tako, da se popravljena glasi: »ocenjena vrednost naročila
za: sklop št. 1 je 112,970.000 SIT; sklop št. 2
je 25,300.000 SIT; sklop št. 3 je 28,300.000
SIT; sklop št. 4 je 21,420.000 SIT.«
Ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 260-4/05-5
Ob-35560/05
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, kontaktne osebe:
za predmet JN: Robert Bizjak Ovidoni,
dipl. inž. strojništva, spec. managementa
(05/33-01-14-50), Metka Štefančič, mag.
farm., spec. klinične farm. – vodja lekarne
(05/330-16-80), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ek. (05/33-01-550),
- za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-550, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr.
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Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Obnovitvena dela v lekarni in v laboratoriju” (št. 260-4/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova prostorov lekarne in laboratorija, ki se nahajata v stari stavbi Splošne bolnišnice
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, v
pritličju, kot sledi:
– sanacija tehnološke in vodovodne napeljave,
– ureditev prostorov za pripravo citostatikov,
– preureditev lekarniških prostorov,
– obnova ravne strehe lekarne,
– selitev pomivalnice steklovine,
– preureditev prostora št. 5 in 6,
– dodatna stena v prostoru za pripravo
citostatikov,
– oplesk prostorov, sanacija sten in zamenjava tlakov v obstoječih prostorih lekarne.
Obnovitvena dela v lekarni in v laboratoriju zajemajo gradbena in obrtniška dela,
strojne in elektro inštalacije, z vsemi znanimi
in neznanimi deli po načelu “funkcionalni
ključ v roke”.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, stara stavba (lekarna/laboratorij).
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: v 135 dneh od podpisa pogodbe
(120 dni od uvedbe v delo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– bančna garancija za resnost ponudbe
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi
podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh
po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10% od pogodbene
vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku za popravilo strehe lekarne – ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti garancijsko izjavo in bančno garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi za popravilo strehe lekarne
v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje 10 let plus 30 dni od primopredaje del. Brez izročitve garancije za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garan-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

cijski dob in garancijske izjave primopredaja
ni opravljena,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku za gradbeno obrtniška
dela, strojne in elektro inštalacije - ponudnik,
ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob
primopredaji naročniku izročiti garancijsko
izjavo in bančno garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi za
gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro
inštalacije v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje 5 let plus
30 dni od primopredaje del. Brez izročitve
garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dob in garancijske izjave
primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: celotno kupnino bo naročnik plačal v 30 dneh
od prejema računa, ki ga izvajalec izstavi
v zakonskem roku po uspešno opravljeni
primopredaji predmeta pogodbe in zagonu “v živo” ter podpisu primopredajnega
zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank na račun
izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih,
2. iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje,
3. iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2005, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava),
5. ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil

Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5),
6. 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 (razvidno iz
potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti
– priloga 6);
7. izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– priloge 8-16/17);
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. ponudnik ima vsaj 1 potrjeno referenco, da je v zadnjih 5 letih izvedel enaka ali
podobna dela v Republiki Sloveniji ali v EU z
navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitve
pogodb in navedbo naročnikov. (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference). Ponudnik mora seznamu priložiti original ali kopijo
pisnega potrdila navedenih naročnikov,
2. ponudnik je strokovno, kadrovsko in
tehnično sposoben izvesti celoten obseg
del ter ima proste kapacitete za izvedbo
predmeta javnega naročila kar dokaže z listinami:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik) – priloga 7.a,
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik) – priloga 7.b,
c) navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila
(vzorec priložen) – priloga 7.c,
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe (vzorec priložen)
– priloga 7.d.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
Ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
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objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino: (priloga št. 5): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (priloga št. 6), 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;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je v celoti seznanjen z lokacijo in pogoji,
kjer se bo predmet javnega naročila izvajal ter da si je predmet javnega naročila in
lokacijo ogledal in se seznanil z njegovim
stanjem (priloga št. 8): »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da
smo v celoti seznanjeni z lokacijo in pogoji,
kjer se bo predmet javnega naročila izvajal
ter da smo si predmet javnega naročila in
lokacijo ogledali in se seznanili z njegovim
stanjem.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo v primeru poškodbe na objektu, napravah in zunanji okolici, ki niso predmet javnega naročila, vzpostavil prejšnje stanje na
lastne stroške (priloga št. 10): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo v primeru poškodbe na objektu,
napravah in zunanji okolici, ki niso predmet
javnega naročila, vzpostavili prejšnje stanje
na lastne stroške.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujene strojne in elektro instalacije ustrezajo predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi
Republike Slovenije in EU (priloga št. 12):
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujene strojne in elektro
instalacije ustrezajo predpisom varstva pri
delu ter standardom in normativom, ki jih
narekujejo predpisi Republike Slovenije in
EU.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
nudi najmanj 5-letno garancijo za vsa razpisana dela ter najmanj 10-letno garancijo za
“krovarska dela” in da v tem roku naročnik
ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak (priloga št. 13): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
nudimo najmanj 5-letno garancijo za vsa
razpisana dela ter najmanj 10-letno garancijo za “krovarska dela” in da v tem roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov
z odpravo napak.«;
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo z vodjo lekarne uskladil načrt delovišča, da bo predložil terminski plan izvedbe
za izvedbo predmeta javnega naročila, po
izvedenih delih pa izdelane PID projekte,
navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske izjave (priloga št. 15): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo z vodjo lekarne uskladili načrt delovišča, da bomo predložili terminski plan izvedbe za izvedbo predmeta javnega naročila,
po izvedenih delih pa predložili izdelane PID
projekte, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter
garancijske izjave.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št.
17), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garanciji za odpravo napak in pomanjkljivosti
v garancijski dobi (bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi za popravilo
strehe lekarne; bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi za gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije)
v višini 10% pogodbene vrednosti za čas
trajanja posamezne garancijske dobe plus
trideset dni (priloga št. 16): »Pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo dobili garanciji za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi (bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi za popravilo strehe lekarne; bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi za gradbeno obrtniška dela, strojne in
elektro inštalacije) v višini 10% pogodbene
vrednosti za čas trajanja garancijske dobe
plus trideset dni.«
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter da ima
proste kapacitete za izvedbo predmeta javnega naročila (priloga št. 7a, b, c, d): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo strokovno, kadrovsko in
tehnično sposobni izvesti celoten obseg del
ter da imamo proste kapacitete za izvedbo
predmeta javnega naročila.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
zagotavlja službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti (priloga št. 9): »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo razpisana dela končal v roku 120 dni od
uvedbe v delo (priloga št. 11): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bo razpisana dela končal v roku 120 dni
od uvedbe v delo.«;
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– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, najmanj 8-urno/dnevno prisotnost vodje gradbišča na gradbišču, vse delovne dneve, najmanj pa od ponedeljka do petka (priloga št.
14): »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo najmanj
najmanj 8-urno/dnevno prisotnost vodje
gradbišča na gradbišču, vse delovne dneve,
najmanj pa od ponedeljka do petka.«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in drugi predpisi in
standardi ter normativi, veljavni za predmet
javnega naročila v Republiki Sloveniji in v
EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 2. 2006.
Cena: 20.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN “Obnovitvena dela v lekarni in v laboratoriju“. Pri negotovinskem
plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 2. 2006 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 primopredaje plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2006
ob 12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Ob-35863/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

Stran

9362 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 070/2005-1L-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
suhomontažna in tlakarska dela na RTV
Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 3. 2006 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
070/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 070/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
070/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 070/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
070/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 070/2005-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2006 ob 8. uri.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 110-1/05
Ob-36023/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.3) 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: 2005/000650.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od
km 4,427 do km 6,967.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km 4,427 do km 6,967.
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.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
rekonstrukcije voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0653 Vrhnika–Logatec od km
4,427 do km 6,967.
Dela se bodo izvajala v dveh fazah. V
prvi fazi se bo izvedel pasovni AB podporni
zid. V drugi fazi se bo izvedla rekonstrukcija
voziščne konstrukcije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 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 14,350.000 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 zahte-vanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti
revidirane bilančne izkaze za pretekla 3 leta
oziroma bilančne izkaze za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja 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.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000650.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2006.
Cena: 20.000 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 16.666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2006
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: 16. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-36024/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000675.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku AC A1/0057 in A1/0657 Razdrto–
Senožeče od km 1,050 do km 3,190 in na
A1/0057 od km 0,000 do km 0,900.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek AC A1/0057 in
A1/0657 Razdrto–Senožeče od km 1,050
do km 3,190 in na A1/0057 od km 0,000 do
km 0,900.
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del:
1.1 izvedba rekonstrukcije voziščne konstrukcije na odsekih AC A1/0057 in A1/0657
Razdrto–Senožeče od km 1,050 do km
3,190 in na AC A1/0057 Razdrto–Senožeče
od km 0,000 do km 0,900 ki zajema:
1.1.1 izvedba 1. faze: rekonstrukcije voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0657
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Razdrto–Senožeče od km 1,050 do km
3,190,
1.1.2 izvedba 2. faze: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0057
Razdrto–Senožeče od km 1,050 do km
3,190 in na AC A1/0057 Razdrto–Senožeče
od km 0,000 do km 0,900.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 65 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 36,800.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze za pretekla 3 leta oziroma
bilančne izkaze za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija, obnova
ali gradnja 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) Vsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000675.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pidobiti ju je mogoče do 3. 1. 2006.
Cena: 20.000 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 16.666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
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dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumnetacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 ob 9. uri.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 24. 1. 2006
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 0773/2005

Ob-35701/05

Zavrnitev vseh ponudb
V skladu s prvim odstavkom 77. člena
Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1
(Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) objavljamo obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb.
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za oddajo storitev
za prevoze učencev osnovnih šol v Mestni
občini Velenje (naročilo je bilo razdeljeno
na sedem sklopov) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27511/05.
V zvezi z javnim naročilom za izvajanje
prevozov šolskih otrok v Mestni občini Velenje z oznako JN S – 7/05 PK vas obveščamo, da zavračamo vse ponudbe in s tem
obvestilom zaključujemo postopek oddaje
predmetnega naročila.
Razlogi za zavrnitev vseh ponudb: naročnik je v postopku ocenjevanja ponudb
ugotovil, da v navodilih ponudnikov za izdelavo ponudb ni izrecno navedeno, da
morajo ponudniki, kolikor se prijavljajo za
vse sklope v ponudbi navesti obvezno ceno
za vsak posamezni sklop, da bi se lahko
ponudbe vseh ponudnikov za vsak sklop
medsebojno primerjale. Naročnik je skladno z drugim odstavkom 25. člena ugotovil,
da zaradi zgoraj navedenega, ne bo mogel
oceniti prejetih ponudb. Zaradi tega postopek oddaje predmetnega javnega naročila
razveljavlja v celoti.
V primeru novega postopka bo ta objavljen skladno z veljavno zakonodajo.
Mestna občina Velenje
Ob-35860/05
Popravek
V javnem naročilu št. RTV 054/2005-3LODP/S za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo obrazcev in tiskanje ter oddajanje pošiljk pošti v prenos
za potrebe RTV prispevka, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 14. 10.
2005, Ob-27336/05, in v Uradnem listu
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EU, št. S198 z dne 13. 10. 2005; 2005/S
198-195519, se spremenijo naslednje točke
tako, da popravljene glasijo:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 3. 2006 v višini 2,000.000 SIT.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 do 8. ure.
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: 24. 1. 2006
ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Datum, ko je bila poslana sprememba:
16. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-36041/05
Popravek
V javnem razpisu za izdelavo projektne in ostale dokumentacije za gradbeno
in tehnološko rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj – 100.000 PE naročnika Komunala Kranj, d.o.o., objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 18. 11.
2005, Ob-31319/05, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006 do
11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o.
Ob-36176/05
Popravek
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o. na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04), objavlja popravek obvestila o javnem naročilu za oddajo naročila storitve po
odprtem postopku za elektronsko vodenje
prejetih in izdanih računov, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-32139/05.
Spremenijo se naslednje točke tako, da
pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2006
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-35703/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Lidija Požgan, univ.
dipl. prav., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-42,
faks 02/88-121-18, elektronska pošta:
Lidija.pozgan@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Andreja Pažek, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: andreja.pazek@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Andreja Pažek, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11,
faks 02/88-121-18, elektronska pošta: andreja.pazek@slovenj-gradec.si, internetni
naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta PGD in PZI za komunalno
ureditev poslovne cone Ozare in severna
obvoznica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
30. 9. 2006.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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. ocena tehnične sposobnosti – 80%,
2. cena na podlagi ponudbe – 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 13. 12. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 351-01/05/20
Ob-35834/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Bojan Safran, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: bojan.safran@ljutomer.si, internetni naslov:
/www.obcinaljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
podelitev koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja
pokopališča in pogrebnih svečanosti na
pokopališču v Ljutomeru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: pokopališče v Ljutomeru.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti in
urejanje pokopališča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna ali zavarovalniška garancija za dobro izvedbo del kot varščina za poravnanje škode,
za katero je odgovoren koncesionar.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih pred objavo javnega
naročila ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovni
kadre za izvedbo naročila - navedba imen
in izobrazbe ter kopije dokazil o zaposlitvi
za nedoločen čas, oziroma za čas trajanja
koncesije,
– reference - seznam podobnih del v zadnjih petih letih – izvajanje vsaj enega podobnega dela v zadnjih 5 letih,
– da ponudnik razpolaga z zadostnim
obsegom potrebnih sredstev za izvedbo
koncesije,
– da je ponudnik usposobljen za vodenje
katastra pokopališke službe ter da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za njegovo
vodenje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 130 točk,
2. program 30 točk,
3. koncesijska dajatev (v razpisni dokumentaciji).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693.
Priložiti je potrebno potrdilo DURS o davčnem zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 2. 2006 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2006 ob
13. uri, sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Občina Ljutomer
Ob-35982/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala
na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za prenovo potniškega terminala na letališču
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti (z DDV).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drag postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi;
– noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;
– ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni
pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave ponudnika in s poročilom pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih desetih letih,
ki se nanaša na projektiranje objektov v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasiﬁkacije vrst objektovin o določitvi
objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št.
33/03), in sicer: 12 Nestanovanjske stavbe,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij, 1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij pri katerih je investicijska vrednost
najmanj 350,000.000 SIT. Ponudnik izkaže
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izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev projektiranja v zadnjih petih letih, ki
se nanaša na projektiranje objektov v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne
klasiﬁkacije vrst objektovin o določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št.
33/03), in sicer: 12 Nestanovanjske stavbe
pri katerih je investicijska vrednost najmanj
2.000,000.000 SIT. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam vsaj
treh oseb, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega projektanta po Zakonu o graditvi
objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/02) in
bodo izvajale javno naročilo od katerih ima
vsaj ena univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri. Seznamu je potrebno priložiti podatke o izobrazbi teh oseb in referencah. V
primeru, da so te osebe niso v delovnem
razmerju pri ponudniku mora predložiti pogodbo o delu ali drugo pogodbo na podlagi
katere bodo te osebe izvajale javno naročilo. V primeru, da se kot odgovorni projektant
angažira tuja oseba, ki ni vpisana v imenik
pri pristojni poklicni zbornici, mora ponudnik
za takšno osebo predložiti dokazilo o vpisu
v tujo zbornico in dokazilo o vzajemnosti v
smislu 46. člena ZGO-1;
– ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
(Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2006
ob 10. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
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Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se soﬁnancira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-35983/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba: Lučka Letič, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-91-847,
faks 01/58-91-841, elektronska pošta: lucka.letic@slovenia.info, internetni naslov:
www.slovenia.info.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev tiska – ravni ofset
tisk.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 78.10.00.00-8, dopolnilni besednjak:
E177-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je opravljanje storitev
tiska – ravni ofset tisk, vključno z dodelavo,
in sicer po naslednjih sklopih:
– sklop 1: večje naklade tiskovin: v ta
sklop spada tiskanje večjih naklad tiskovin
(nad 25.000 izvodov), in sicer naslednjih
tiskovin: vodniki, prospekti, plakati, karte
ipd.;
– sklop 2: manjše naklade tiskovin: v ta
sklop spada tiskanje manjših naklad tiskovin
(pod 25.000 izvodov), in sicer naslednjih
tiskovin: bilteni, vinske karte, prijavnice, zloženke, kuverte, dopisni papir, vizitke, novoletne čestitke, novoletni koledarji, mape,
bloki, namizni kartončki ipd.
Ponudnik, ki bo izbran v posamezni 2.
fazi postopka, bo dolžan zagotoviti tudi dostavo tiskanih izvodov na naslov naročnika
oziroma na druge destinacije v RS.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: seznam usposobljenih kandidatov bo veljal 3 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v prvi
fazi postopka niso zahtevana. Vendar pa
mora kandidat že v prvi fazi za zavarovanje
resnosti ponudbe in dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za vsa dodeljena naročila
v 2. fazi tega postopka predložiti podpisano
in žigosano bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev v višini 5%
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od vsakokratne vrednosti ponudbe oziroma
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila ni krajši od 45 dni od prejema računa.
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:
– kandidat mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije;
– kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če se tako dovoljenje
zahteva – odločba, da ima kandidat potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – kandidat
predloži izjavo. Kandidat zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja ni smel biti pravnomočno obsojen – kandidat predloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, ki se mora nanašati na kandidata, in ne na odgovorno osebo
kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije ali
postopek, katerega namen je prenehanje
poslovanja;
– potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, da ima kandidat poravnane vse davke in prispevke, ki jih je dolžan poravnati.
Tuji kandidati priložijo potrdilo pristojnega
organa, da imajo poravnane vse davke in
prispevke, ki so jih skladno z zakonodajo
države, v kateri so ustanovljeni, dolžni poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo
– izjava;
– obrazec BON-1 za leto 2004;
– potrdilo bank, pri katerih ima kandidat
odprte transakcijske račune, da v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo prijave ni imel
blokiranih transakcijskih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– kandidat mora razpolagati z zadostnimi
formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji,
ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti javno naročilo, tako v količini kot kvaliteti, ter ima vsaj en redno zaposleni kader,
ki aktivno obvlada slovenski jezik – izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 1 – Večje naklade tiskovin,
priznana sposobnost, če bo poleg vseh zahtev izpolnjeval še sledeče zahteve:
– je lastnik oziroma najemnik najmanj
enega 5-barvnega stroja formata B1, ki ga
uporablja pri svoji dejavnosti in ga bo uporabljal tudi pri opravljanju storitev, ki bodo
predmet naročila, po izpeljani 2. fazi postopka; izjava,

– ima minimalno 15 redno zaposlenih
kadrov na delovnih mestih s področja izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega
naročila, in bodo ta dela opravljali tudi pri
storitvah, ki bodo predmet javnega naročila,
po izpeljani 2. fazi postopka; izjava,
– ima opremo za direktno osvetljevanje na plošče, brez ﬁlmov (CTP – computerto-plate); izjava,
– število redno zaposlenih kadrov na
delovnih mestih s področja izvajanja storitev
pri kandidatu, ki mu bo priznana sposobnost
za sodelovanje v 2. fazi oddaje javnega naročila, v obdobju, za katerega mu je priznana sposobnost, ne sme pasti pod minimalno zahtevano število (15). Hkrati mora
imeti kandidat ves čas redno zaposlen vsaj
1 kader, ki aktivno obvlada slovenski jezik;
izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 2 – Manjše naklade tiskovin,
če bo, poleg vseh ostalih zahtev, izpolnjeval
tudi naslednje zahteve:
– je lastnik oziroma najemnik najmanj
enega 4-barvnega stroja formata najmanj
B2, ki ga uporablja pri svoji dejavnosti in ga
bo uporabljal tudi pri opravljanju storitev, ki
bodo predmet naročila, po izpeljani 2. fazi
postopka; izjava,
– ima minimalno 5 redno zaposlenih
kadrov na delovnih mestih s področja izvajanja storitev, ki so predmet tega javnega
naročila, in bodo ta dela opravljali tudi pri
storitvah, ki bodo predmet javnega naročila,
po izpeljani 2. fazi postopka; izjava,
– število redno zaposlenih kadrov na
delovnih mestih s področja izvajanja storitev
pri kandidatu, ki mu bo priznana sposobnost
za sodelovanje v 2. fazi oddaje javnega naročila, v obdobju, za katerega mu je priznana sposobnost, ne sme pasti pod minimalno
zahtevano število (5). Hkrati mora imeti kandidat ves čas redno zaposlen vsaj 1 kader,
ki aktivno obvlada slovenski jezik, izjava;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 1, če bo navedel najmanj 3
dela v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa,
vsakega v vrednosti najmanj 4,000.000 SIT
(brez DDV), ki po naravi del ustrezajo storitvam iz tega javnega razpisa; izjava; kandidat mora priložiti potrdila naročnikov, in sicer
za vsako delo, ki ga kandidat navaja;
– kandidatu bo priznana sposobnost za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za sklop 2, če bo navedel najmanj 3
dela v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa,
vsakega v vrednosti najmanj 1,000.000 SIT
(brez DDV), ki po naravi del ustrezajo projektu iz tega javnega razpisa; izjava; kandidat mora priložiti potrdila naročnikov, in sicer
za vsako delo, ki ga kandidat navaja;
– kandidat priloži k izjavi turistične prospekte, karte in drugo, ki jih je tiskal za istega naročnika ali za druge naročnike pred
objavo tega javnega razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
k oddaji ponudb za posamezen sklop v 2.
fazi postopka bodo povabljeni vsi kandidati,
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ki jim bo v 1. fazi postopka priznana sposobnost za posamezen sklop.
IV.2) Merila za oddajo: merila bodo določena v vsakokratni drugi fazi posameznega
javnega naročila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 1. 2006.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: izvedba druge
faze postopka bo predvidoma v februarju
2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v prvi fazi odpiranje ni
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo pri naročniku, Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, dne 23. 1. 2006 ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Slovenska turistična organizacija
Ob-35985/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-15-59, faks + 386/1/478-16-07,
elektronska pošta: gp.gs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/gsv.
I.2) naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN:
45002-97/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva 20.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 28 anket javnega mnenja,
– število opravljenih anket v enem merjenju je najmanj 900,
– anketiranje na reprezentativnem in slučajnem vzorcu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
V skladu z določili 97. člena ZJN-1 naročnik lahko odda javno naročilo storitev po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so ponovitev
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podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec,
ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je
bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še niso
pretekla tri leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT,
2. potrjen vzorec ﬁnančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe.
6. ponudnik mora izkazati najmanj eno
dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe po t.i.
conjoint metodi;
7. ponudnik mora zagotavljati: najmanj
pet redno zaposlenih strokovnih sodelavcev
na področju raziskav trga in javnega mnenja, lasten telefonski CATI studio z najmanj
20 telefonskimi linijami, dodatno kontrolo z
elektronskimi in avdio-interaktivnim spremljanjem dela z najsodobnejšo računalniško
vodeno telefonsko centralo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojnega organa,
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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5. izpolnjen in potrjen obrazec iz razpisne dokumentacije,
6. izpolnjen in potrjen obrazec iz razpisne dokumentacije,
7. izpolnjen in potrjen obrazec 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. 45002-97/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2006 do 9.
ure – brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do: 24. 1. 2006 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. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 10. uri, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat, Gregorčičeva 27, Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
Ob-36012/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Lidija Strajnar, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-85,
faks 07/393-92-82, elektronska pošta: lidija.strajnar@novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– Strategija prostorskega razvoja
Mestne občine Novo mesto in strokovne
podlage;
– Prostorski red Mestne občine Novo
mesto in strokovne podlage.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
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. 2. 2006, konec
31. 12. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: račun
oziroma situacija bo plačana v roku 60 dni
od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni v stečaju,
– da ima poravnane davke in prispevke,
v skladu s predpisi države,
– da je član IZS oziroma ZAPS,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da je celotni letni prihodek ponudnika
v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2002, 2003, 2004), oziroma za obdobje poslovanja na tem področju, ki je predmet razpisa, znašal najmanj 100 mio SIT,
– da ima ustrezne reference,
– da je ustrezno tehnično usposobljen,
– da zagotavlja projektno skupino z
ustrezno izobrazbo,
– da se strinja z razpisnimi pogoji,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,200.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz registrskega sodišča o registraciji, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje ali
pristojnega sodišča, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejši od 1
meseca,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v stečaju, staro največ 1 mesec,
– potrdilo DURS da ima poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi države,
ki ne sme biti starejše od 1 meseca,
– potrdilo o članstvu ZAPS oziroma IZS,
staro največ 1 mesec.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran. Ponudnikov letni prihodek v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2002, 2003, 2004), oziroma za obdobje
poslovanja na tem področju, ki je predmet
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razpisa mora znašati najmanj 100 mio SIT.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,200.000 SIT, veljavna še 60 dni od
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam potrjenih referenc glede na
predmet razpisa,
– izjava ponudnika, da je tehnično usposobljen,
– da zagotavlja zahtevano projektno skupino, katera ima ustrezno izobrazbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o urejanju
prostora in Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena storitve,
– izkušnje in 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: 20. 1. 2007, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun ERZ
Mestne občine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234 sklic 33333 s pripisom
Za SPR MONM in PR MONM.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 1. 2007 ali 35 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 3. 2007 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki ali predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za
sodelovanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2007
ob 9. uri, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (sejna
soba, 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: 16. 12. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-36042/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet
RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-36, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Lidia.jurse@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven;
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava predinvesticijske zasnove za
gradnjo drugega tira železniške proge
Divača–Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
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: izdelava predinvesticijske zasnove za gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva so predvidena v predlogu RS o poroštvu države za obveznosti AŽP v obdobju
2006–2010.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD,
podjetnik posameznik.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: gospodarska družba po ZGD, podjetnik posameznik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti:
– ponudnik ni imel blokiranega računa
v obdobju enega leta pred predložitvijo ponudbe;
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P
za tekoče leto, podatke iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida za leto 2004 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto 2004) ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leto 2003 (potrjene s
strani pristojne izpostave DURS) in 2004
(fotokopija iz davčne napovedi) ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega;
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– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2) te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izdelan vsaj en PIZ ali IP s področja
javne železniške infrastrukture.
Dokazilo: seznam referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu
(Joint Venture) s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih in referenčne izjave naročnikov, seznam referenc
podizvajalcev s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih, kolikor jih
ponudnik v ponudbi navaja in referenčne izjave naročnikov.
B) – 1 strokovnjak s področja gradbeništva inženirske gradnje – železnice,
– 1 strokovnjak s področja prometne tehnologije,
– 1 strokovnjak s področja ekonomike
transporta,
– 1 strokovnjak za področje signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav,
– 1 strokovnjak za področje vozne mreže in EE.
Vsak strokovnjak mora imeti vsaj eno
referenco s področja predmeta javnega naročila (šteje se PIZ, IP, ŠI), v zadnjih treh
letih s področja JŽI.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta
javnega naročila, prikazana z referenčnim
potrdilom naročnika.
III.3) Pogoji, ki so speciﬁčni za javna
naročila storitev:
– poznavanje metodologije za izdelavo
investicijske dokumentacije s področja železniške infrastrukture v Sloveniji,
– poznavanje metodologije za izdelavo
investicijske dokumentacije s področja železniške infrastrukture in vrednotenje projektov kot to zahteva EU.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora, uredba o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja na področju
javne železniške infrastrukture, metodologija za izdelavo investicijske dokumentacije s
področja železniške infrastrukture in vrednotenje projektov kot to zahteva EU, zakonodaja o proračunu RS, vsa ostala zakonodaja
iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
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01100-6000002642, UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2006
ob 10.30; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-36043/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-05/312001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni
občini Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: premoženjsko-pravna opravila pri pridobivanju zemljišč
2) Kratek opis:
1. zbiranje in pregled obstoječih listin:
katastrski podatki; zemljiškoknjižni podatki;
historični podatki;
2. pridobitev lokacijske informacije;
3. pridobitev cenitvenega poročila;
4. pridobitev načrta parcelacije;
5. priprava gradiva za izvedbo postopkov
pridobivanja zemljišč;
6. priprava in organizacija podpisa pogodb za pridobitev zemljišč za gradnjo;
7. priprava in organizacija podpisa služnostnih pogodb lastnikov zemljišč za prekop
zemljišča;
8. organizacija overitve podpisa pri notarju;
9. priprava in vložitev popolnih zemljiškoknjižnih predlogov za vpis v zemljiško knjigo.
Kadrovski pogoj: vsaj 1 zaposlen s VII.
stopnjo izobrazbe tehnične oziroma pravne
smeri.

Stran

9369

Dokazilo: overjeno potrdilo o diplomi.
Reference: najmanj 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih v vrednosti
vsaj 10 mio SIT (samo vrednost inženiringa
za pridobivanje zemljišč) (priloga: seznam
pogodb).
Dokazilo: najmanj tri dokazila v obliki
originalnih potrdil, za vsak posel – pogodbo posebej, izdana s strani naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, so
obvezni sestavni del te priloge. Naročila, ki
ne bodo potrjena z dokazili v obliki potrdila,
ki bodo potrjevala ponudnikovo kvaliteto in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika. Ponudnik lahko
predloži največ dva pisna potrdila istega
naročnika.
3) Obseg ali količina: obseg bo podan
v II. fazi.
Sklop št. 2: pridobivanje investicijske in
projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj
2) Kratek opis:
1. priprava gradiv v postopkih oddaje javnega naročila v vseh fazah investicije;
2. pridobivanje vse potrebne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo,
skladno z veljavno zakonodajo (ZGO-1 in
ZUReP-1).
»Sklop 2« je razdeljen na dva podsklopa:
Podsklop 2 A – visoke gradnje
Kadrovski pogoj: vsaj enega zaposlenega s VII. stopnjo izobrazbe tehnične oziroma
pravne smeri.
Dokazilo: pogodba o zaposlitvi; overjeno
potrdilo o diplomi.
Reference: minimalno 15 pridobljenih
pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih 3 letih.
Dokazilo: fotokopije prvih strani gradbenega dovoljenja skupaj s potrdilom naročnika, za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje: izjava – potrdilo reference.
Podsklop 2 B – nizke gradnje
Kadrovski pogoj: vsaj enega zaposlenega s VII. stopnjo izobrazbe tehnične oziroma
pravne smeri.
Dokazilo: pogodba o zaposlitvi, overjeno
potrdilo o diplomi.
Reference: minimalno 15 pridobljenih
pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih 3 letih; seznam pravnomočnih gradbenih dovoljenj.
Dokazilo: fotokopije prvih strani pravnomočnega gradbenega dovoljenja skupaj s
potrdilom naročnika, za katerega je pridobil gradbeno dovoljenje; izjava – potrdilo
reference.
3) Obseg ali količina: obseg bo podan
v II. fazi.
Sklop št. 3: strokovni in ﬁnančni nadzor
nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem
objekta
2) Kratek opis:
1. zagotavljanje ﬁnančnega nadzora in
strokovnega nadzora skladno z ZGO-1, med
celotno investicijo;
2. organiziranje tehničnega pregleda in
pridobitev uporabnega dovoljenja;
3. izdelava končnega obračuna in organizacija primopredaje.
»Sklop 3« je razdeljen na 2 podsklopa:
Podsklop 3 A – visoke gradnje
Kadrovski pogoj:
a) vsaj enega zaposlenega, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega nadzornika
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skladno z ZGO-1 za zahtevne objekte. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi; dokazila o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1;
b) zagotavlja vsaj enega odgovornega
nadzornika za strojna in elektro dela. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi ali pogodba s
podizvajlcem; dokazilo o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1.
Reference s področja visokih gradenj:
minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih v vrednosti vsaj 3 mio
SIT (samo vrednost strokovnega in ﬁnančnega nadzora). Priloga: seznam pogodb.
Dokazilo: najmanj 3 dokazila v obliki
originalih potrdil za vsak posel – pogodbo
posebej, izdane s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge (tabele). Naročila,
ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvaliteto
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
Podsklop 3 B – nizke gradnje
Kadrovski pogoj:
a) vsaj enega zaposlenega, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega nadzornika
skladno z ZGO-1 za zahtevne objekte. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi; dokazila o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1;
b) zagotavlja vsaj enega odgovornega
nadzornika za strojna dela. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi ali pogodba s podizvajalcem; dokazilo o izpolnjevanju pogoja skladno z ZGO-1.
Reference s področja nizkih gradenj: minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene
v zadnjih 5 letih v vrednosti vsaj 3 mio SIT
(samo vrednost strokovnega in ﬁnančnega
nadzora). Priloga: seznam pogodb.
Dokazilo: najmanj 3 dokazila v obliki
originalih potrdil za vsak posel – pogodbo
posebej, izdane s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge (tabele). Naročila,
ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvaliteto
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
3) Obseg ali količina: obseg bo podan
v II. fazi.
Sklop št. 4: svetovalni inženiring, tako
za visoke kot nizke gradnje, ki ne presegajo
zneska, določenega v Zakonu o izvrševanju
proračuna, za naročila male vrednosti
2) Kratek opis:
1. premoženjsko-pravna opravila pri pridobivanju zemljišč za gradnjo,
2. pridobivanje investicijske in projektne
dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
3. strokovni in ﬁnančni nadzor nad gradnjo in investicijskim vzdrževanjem objekta.
Sklop »4« je razdeljen na dva podsklopa:
Podsklop 4 A – visoke gradnje
Kadrovski pogoj: vsaj enega zaposlenega, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega
nadzornika za manj zahtevne objekte skladno z ZGO-1. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi;
dokazila o izpolnjevanju pogoja skladno z
ZGO-1.
Reference s področja visokih gradenj:
minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih, vsaka v vrednosti
vsaj 0,3 mio SIT, s katerimi dokazuje, da
je ponudnik izvajal svetovalni inženiring na
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strokovnem in ﬁnančnem nadzoru. Priloga:
seznam pogodb.
Dokazilo: najmanj 3 dokazila v obliki
originalih potrdil za vsak posel – pogodbo
posebej, izdane s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge (tabele). Naročila,
ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvaliteto
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
Podsklop 4 B – nizke gradnje
Kadrovski pogoj: vsaj enega zaposlenega, ki ima izpolnjen pogoj za odgovornega
nadzornika skladno z ZGO-1. Dokazilo: pogodba o zaposlitvi; dokazila o izpolnjevanju
pogoja skladno z ZGO-1.
Reference s področja nizkih gradenj:
a) minimalno 10 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj v zadnjih 3 letih.
Dokazilo: fotokopije prvih strani gradbenega
dovoljenja skupaj s potrdilom naročnika, za
katerega je pridobil gradbeno dovoljenje;
b) minimalno 3 pogodbe, sklenjene in zaključene v zadnjih 5 letih, vsaka v vrednosti
vsaj 5 mio, s katerimi dokazujejo tudi, da
je ponudnik izvajal svetovalni inženiring na
pridobivanju zemljišč, strokovnem in ﬁnančnem nadzoru. Seznam pogodb.
Dokazilo: najmanj 3 dokazila v obliki
originalih potrdil za vsak posel – pogodbo
posebej, izdane s strani naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvaliteto in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge (tabele). Naročila,
ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvaliteto
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika.
3) Obseg ali količina: obseg bo podan
v II. fazi.
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:
Javni razpis za izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini
Ljubljana.
Razpis je razdeljen na sklope:
Sklop 1: premoženjsko pravna opravila
pri pridobivanju zemljišč;
Sklop 2: pridobivanje investicijske in
projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj:
Podsklop 2A – visoke gradnje,
Podsklop 2B – nizke gradnje;
Sklop 3: strokovni in ﬁnančni nadzor nad
gradnjo in investicijskim vzdrževanjem objekta:
Podsklop 3A – visoke gradnje,
Podsklop 3B – nizke gradnje;
Sklop 4: svetovalni inženiring, tako za
visoke kot nizke gradnje, ki ne presegajo zneska, določenega v ZIPR, za naročila
male vrednosti:
Podsklop 4A – visoke gradnje,
Podsklop 4B – nizke gradnje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: kandidatom bo priznana usposobljenost za dobo 3 let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije oziroma garancije zavarovalnic
bodo zahtevane v II. fazi.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco ali izjavo ponudnika, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe;
– ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vključno z dnem izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega transakcijskega računa;
– ponudnik mora imeti, v skladu s predpisi zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– ponudniki, ki so zavezani revizijskemu
pregledu, morajo predložiti zadnje izdelano
letno revizijsko poročilo;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2004;
– izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjih šestih mesecih posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Fotokopija ustrezne zavarovalne police,
s katero ponudnik izkaže, da ima zavarovano svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 in predmetnim javnim naročilom (dokazilo predložijo ponudniki, ki se javljajo na
sklop (podsklop) 3 in 4 (3a, 3b, 4a in 4b).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotavljati vsaj en
elektronski naslov za komunikacijo z investitorjem,
– ponudnik mora razpolagati z ustrezno
programsko opremo za obdelavo in urejanje
besedil in tabel,
– ponudnik mora zagotavljati program za
urejanje in izdelavo načrtov: Autocad oziroma drug kompatibilni program,
– ponudnik mora zagotavljati možnost
izrisa načrtov v graﬁčni obliki.
Dokazilo: izjava priložena.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: merila bodo podana v II. fazi.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-273/2005-30.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-36052/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimenzij tovornih vozil na območju RS.
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: 1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug posto-
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pek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih petih let
pred objavo tega naročila izvedel en istovrsten posel kot je predmet naročila, v vrednosti vsaj 39% ocenjene vrednosti (skupaj
z DDV) tega naročila. Zoper ponudnika s
strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila ni bila unovčena
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v
garancijskem roku. V obdobju zadnjih petih let pred objavo tega naročila naročnik ni
ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v
ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih
petih let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka (kot na primer: slabša
kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2006 do 8. ure;
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Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2006
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-36053/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS.
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: 1. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri-
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silne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih petih let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2006 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-36054/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje avtomatskih števcev prometa.
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: 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0506.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih dveh
let (2004 in 2005) znaša najmanj 30 mio SIT
(brez DDV);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila izvedel vse
zapadle pogodbe obveznosti do naročnika.
Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku. V
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali
neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih petih let pred objavo
tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli
način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2006 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2006
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-36188/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: servisiranje laboratorijske
opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev servisiranja laboratorijske opreme za potrebe Veterinarske fakultete
Univerze v Ljubljani. Laboratorijska oprema je razdeljena v sklope. Javno naročilo se oddaja za čas od 1. marca 2006 do
31. decembra 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Gerbičeva 60, Cesta v
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Mestni log 47, 1000 Ljubljana, OE Maribor,
Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor, OE Celje, Trnoveljska cesta 1, OE Nova Gorica,
Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica, OE Novo
mesto, Šmarješka cesta 2, OE Ptuj, Ormoška cesta 28, OE Kranj, Kranjska cesta 16,
4202 Naklo, OE Murska Sobota, Noršinska
cesta n.h., 9000 Murska Sobota.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve
(ZJN-1), številka kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja in popravila.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve, št.
kategorije 1, predmet storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: hladilna in zamrznovalna
tehnika/aparati.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: grelna tehnika/aparati,
termostati, termometri.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: pomivalni stroji, sušilniki,
vodne kopeli.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdržeanja
in popravila.
2) Kratek opis: tehtnice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: sterilizatorji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
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1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: centrifuge, mešala.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-8.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: mikroskopi, pH metri.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: avtoklavi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.00.00.00-5.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – Storitve, št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.
2) Kratek opis: ostala laboratorijska oprema.
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: servisiranje laboratorijske opreme Veterinarske
fakultete Univerze v Ljubljani. Storitev se
opravlja na območju cele Slovenije, v krajih, kjer ima Veterinarska fakulteta organizacijske enote (skupaj 8 lokacij). Ocenjena
vrednost javnega naročila za eno leto znaša
55 mio SIT, za obdobje oddaje naročila pa
100,8 mio SIT (za servisiranje vse laboratorijske opreme). Predmet javnega razpisa je
servisiranje laboratorijske opreme: aparati, stroji, naprave, druga tehnična oprema.
Predmet razpisa ni pohištvena laboratorijska oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega računa za storitve
servisiranja opravljene v tekočem mesecu,
v roku najmanj 30 dni po uradnem datumu
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 po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji po 42. in 42.a
členu ZJN-1. Ponudniki morajo zagotoviti
strokovno usposobljene delavce za servisiranje laboratorijske opreme, ki je predmet
javnega razpisa.
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 za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika izveden 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali
bank,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali bank,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi strokovno
usposobljene delavce za servisiranje laboratorijske opreme, ki je predmet javnega
razpisa in za katero ponudnik ponuja ponudbo,
– da ponudnik lahko zagotovi odzivni
čas, ki ni daljši od 24 ur,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje laboratorijske opreme na vseh lokacijah
naročnika v Republiki Sloveniji,
– da ponudnik lahko zagotovi servisiranje, v primeru potrebe tudi ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh,
– da ima ponudnik reference za servisiranje laboratorijske opreme, ki je predmet
javnega razpisa,
– 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:

– cena (urna postavka),
– odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2006.
Cena: 7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, po modelu 00, sklic na
številko 1/5/2005, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006 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 30. 4. 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: 27. 1. 2006
ob 13.30; Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 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: 19. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 3350-10/2005/4-0032076 Ob-36315/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Dean Herenda (dvig razpisne dokumentacije - tajništvo direktorata za ceste,
soba 531), Langusova 4, 1535 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/478-82-12, faks
+386/(0)1/478-81-48, elektronska pošta:
dean.herenda@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mpz/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2411-05-004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pilotsko testiranje elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku s pomočjo mikrovalovne DSRC tehnologije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.85.10.00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC - 86509.
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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:
Faza 1: priprava na začetek testiranj
V okviru prve faze – »Priprava na začetek testiranj« morata naročnik in izbrani
ponudnik pripraviti vse potrebno za začetek
testiranj v omejenem obsegu, in sicer tako
na področju cestninskih komponent, kakor
tudi na področju programske opreme.
V tem delu je pomembno, da izbran ponudnik zagotovi vsaj 50 testnih elektronskih tablic, ki jih bo uporabil za testiranje v
omejenem obsegu. Prav tako je v prvi fazi
ponudnik dolžan vzpostaviti testno polje, ki
vključuje tudi testni (pilotski) nadzorni center. Izbran ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremo za stacionarno in/ali mobilno
kontrolno enoto (za ﬁzično kontrolo) in izvesti vsa ustrezna izobraževanja uporabnikov
pilotskega cestninskega sistema.
V prvi fazi mora ponudnik zagotoviti tudi
vse potrebne funkcionalnosti programske
opreme, ki bo omogočala izvedbo druge
faze, ki se nanaša na izvedbo testiranj v
omejenem obsegu.
Faza 2: testiranje v omejenem obsegu
V okviru testiranj v omejenem obsegu
mora ponudnik izvesti testiranja vseh tehnoloških sklopov, pri čemer ni potrebno, da
se v tej fazi izvajajo testiranja celotnega
cestninskega sistema. Predvsem je v tej
fazi potrebno ločeno preveriti delovanje najpomembnejših komponent cestninskega sistema, kot so delovanje elektronske tablice,
kot naprave za izvajanje cestninjenja, ki je
nameščena v vozilu, izvajanje nadzora (odkrivanje morebitnih kršiteljev), generiranje
transakcij na obračunskih točkah in obračun
ter plačilo ustreznega zneska cestnine.
Za namen testiranj posameznih sklopov
v omejenem obsegu mora ponudnik uporabiti vsaj 50 testnih elektronskih tablic.
Prav tako mora izbran ponudnik za namen testiranja v omejenem obsegu razviti
programsko opremo, ki bo imela vsaj naslednjih funkcionalnosti:
– testiranje delovanja mikrovalovne
DSRC opreme za cestninjenje v prostem
prometnem toku, ki deluje na frekvenci
5,8 GHz in beleženje transakcij,
– testiranje opreme za odkrivanje in pregon kršiteljev,
– testiranje opreme za avtomatsko klasiﬁciranje vozil v različne cestninske razrede
in na podlagi ugotovitev proučiti možnost
postavitve novih cestninskih razredov v Republiki Sloveniji,
– testiranje sistema za zajemanje in procesiranje podatkov o cestninjenju ter izvajanje plačilnega prometa (izstavitev računov,
anonimnost uporabnikov),
– omogočiti proučitev načinov pregona
kršiteljev in pravnih rešitev za kaznovanje,
– omogočiti zbiranje, obdelavo in hranjenje vseh podatkov na centralni lokaciji
(nadzorni center),
– obračunavanje na vsaki obračunski
točki (portal, polportal) na predhodno izbran način:
– na predplačniški način iz dobroimetja
v napravi in/ali,
– na naročniški (poplačniški) način do
odobrenega negativnega limita,
– možnost spreminjanja izbranega načina plačevanja cestnine in spreminjanja cenikov oziroma tarif brez poseganja v napravo
nameščeno v vozilu,
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– dvosmerno komunikacijo med vozilom
in nadzornim centrom na način, da nadzorni
center ne identiﬁcira konkretne naprave, če
slednja deluje pravilno, s čimer se zagotovi
ustrezna varnost osebnih podatkov,
– identiﬁkacija prevoženega plačilnega
segmenta (oziroma obračunske točke) in
tarife ter cene prevoženega plačilnega segmenta (oziroma obračunske točke).
Faza 3: testiranje v polnem obsegu in
priprava poročil izvedenega testiranja
V okviru testiranj v polnem obsegu mora
ponudnik izvesti testiranje cestninskega sistema kot celote, pri čemer mora upoštevati
tudi poslovni model, ki mora delovati v ozadju. V tej fazi je pomembno, da ponudnik ob
koncu testiranj izvede preizkus delovanja
cestninskega sistema po scenariju, ki ga je
predvidel v svoji ponudbi.
Testiranje mora biti izvedeno skladno
s tehničnimi zahtevami naročnika, ki so
opredeljene v začetku poglavja 3 Tehnične
zahteve.
Za namen testiranj posameznih sklopov
v polnem obsegu mora ponudnik uporabiti
vsaj 200 elektronskih tablic. V tej fazi mora
izbran ponudnik natančno opredeliti in preizkusiti celoten model cestninjenja, kamor
sodi predvsem natančna opredelitev postopka cestninjenja (beleženje transakcij
o cestninjenju po posameznih kategorijah
vozil, obračunavanje in plačevanje cestnine končnih uporabnikov, sklepanje pogodb
– naročniških razmerij med končnimi uporabniki in koncesionarji, izvrševanje plačil
med pobiralci cestnine in lastniki infrastrukture, itd.). Izbran ponudnik mora na podlagi
izdelanega poslovnega modela predstaviti
in opisati najprimernejši model za izvajanje
plačil (denarni tok) in pretok informacij med
vsemi vpletenimi udeleženci.
Ob zaključku tretje faze mora izbrani ponudnik v preizkusu preveriti delovanje zaračunavanja prevožene poti glede na dejansko
prevoženo pot, in sicer tako prepoznavanje
razreda vozila kakor tudi kategorijo ceste ter
temu primerno tarifo. V test morajo biti vključene kontrolne in obračunske točke.
Izbrani ponudnik mora prav tako predvideti in testirati možnosti preprečevanja
prevar ter nepravilnosti delovanja sistema,
pri čemer mora predvideti ustrezno stopnjo
varovanja osebnih podatkov tako pri komunikaciji, kakor tudi pri hranjenju v nadzornem
centru. Ključen pomen v pilotskem testiranju
predstavlja preizkus interoperabilnosti, ki jo
mora izbran ponudnik v tej fazi tudi zagotoviti in preizkusiti.
Izbrani ponudnik lahko v zaključnem preizkusu te faze predvidi tudi testiranje morebitnih drugih sklopov, ki pa jih mora v ponudbi opredeliti.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo vzpostavljen sistem z vsaj 10 vozili (zaradi verodostojnosti rezultatov) testiral tudi sam.
V tej fazi mora izbran ponudnik pripraviti podrobno poročilo o poteku in rezultatih
testiranja, ki jih preda naročnikovim pooblaščencem. Poročilo mora obsegati natančen opis elementov, ki so predstavljeni v tej
razpisni dokumentaciji, in sicer tako posameznih cestninskih sklopov in celotnega poslovnega modela, kakor tudi načrtovanega
in izvedenega testiranja z rezultati.
Faza 4: pomoč pri pripravi zaključnega
poročila
V okviru četrte faze – »Pomoč pri pripravi zaključnega poročila« mora izbrani ponudnik sodelovati pri pripravi zaključnega
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poročila z naročnikovimi pooblaščenci, ki
bodo ponudnikovo poročilo preoblikovali v
ustrezno obliko končnega poročila. Omenjeno zaključno poročilo bo predstavljalo nadgradnjo »Študije upravičenosti vzpostavitve
elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnancno zavarovanje za resnost ponudbe
6,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– izjava ponudnika, soponudnika oziroma podizvajalca, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik, soponudnik oziroma
podizvajalec ni vpisan v kazensko evidenco
kot storilec kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, samostojni podjetnik pa davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani izpostave
DURS ter poročilo poslovne banke, pri kateri ima odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na racunu za zadnjih
šest mesecev pred objavo javnega naročila.
Predložena dokazila ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudb,
– originalno ﬁnančno zavarovanje (npr.
bančno garancijo) za resnost ponudbe v
vrednosti 6,000.000 SIT,
– izjava ponudnika o predložitvi ﬁnancnega zavarovanja (npr. bančne garancije)
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– izjava o usposobljenosti in sposobnosti
ponudnika, soponudnika oziroma podizvajalca,
– izjava in dokazilo (npr. ustrezna pogodba) ponudnika ali soponudnika ali podizvajalca, da ima izkušnje pri vzpostavljanju
in upravljanju nadzornega centra, ki neprekinjeno deluje vse dni v letu,
– izjava in dokazilo (npr. potrdilo lastnika
sistema), da je ponudnik ali soponudnik ali
podizvajalec vzpostavil varen delujoč informacijski sistem za izvajanje vsaj 50,000.000
transakcij letno,
– izjava in dokazilo (npr. ustrezna pogodba) ponudnika ali soponudnika ali podizvajalca, da ima izkušnje pri razvoju,
upravljanju in vzdrževanju informacijskega
sistema, s katerim se izvaja varne transakcije z uporabo ustrezne tehnologije (npr.
digitalni podpis, digitalno potrdilo, pametna
kartica ali podobno) za zagotavljanje varnosti podatkov,
– izjava in dokazilo (npr. ustrezna pogodba) ponudnika ali soponudnika ali podizvajalca, da je razvil delujoč sistem cestninjenja
ali drug delujoč sistem plačevanja oziroma
sistem obdelave ﬁnančnih transakcij, ki deluje na osnovi DSRC tehnologije.
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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ustreznost tehnične rešitve,
– reference,
– ponujena cena,
– časovna izvedljivost.
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: 3. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 2006, do 12.
ure
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali naročniku pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2006
ob 10. uri sejna soba 501 (5. nadstropje)
Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535
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, TEMPO/DGTREN.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Ministrstvo za promet
Ob-36320/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-20-00, faks +386/1/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 032/2005 MZZ.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
špediterske storitve - selitve stanovanjske, pisarniške in osebne opreme zaposlenih v diplomatskih in konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije in
Ministrstvu za zunanje zadeve iz in v
Slovenijo in selitev opreme in pohištva
za potrebe ministrstva v Republiki Sloveniji in tujini;
– organizacija prevoza »od vrat do
vrat« z vsemi spremljajočimi špediterskimi stroški in potrebnimi carinskimi
formalnostmi (organizirano glede na
destinacijo, količino in vrsto selitvenih
predmetov): cestni ali železniški prevoz,
letalski prevoz, ladijski prevoz;
– zavarovanje selitvenih predmetov;
– zagotovitev ustrezne embalaže za
selitvene predmete;
– pakiranje in iznos oziroma vnos selitvenih predmetov iz oziroma v stanovanje/poslovni prostor;
– natovarjanje in raztovarjanje ter odvoz embalaže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Canberra,
Dunaj, Bruselj, Sarajevo, Praga, Kopenhagen, Kairo, Helsinki, Pariz, Strasbourg,
Atene, Zagreb, New Delhi, Teheran, Dublin,
Rim, Tel Aviv, Tokio, Budimpešta, Skopje,
Varšava, Lizbona, Madrid, Stockholm, Bern,
Ženeva, Kijev, Vatikan, London, Washington, New York, Beograd, Podgorica, Berlin,
Muenchen.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.20.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 60.12.21.50-5; 62.12.00.00-9;
61.20.00.00-7; 60.12.10.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: VP
Canberra 2, Ljubljana, VP Dunaj 12, OVSE
Dunaj 12, SP EU Bruselj 22, SP Nato Bruselj 4, VP Sarajevo 4, VP Praga 2, VP Kopenhagen 2, VP Kairo 2, VP Helsinki 2, VP
Pariz 4, SP SE Strasbourg 2, VP Atene 6,
VP Zagreb 4, VP New Delhi 6, VP Teheran
2, VP Dublin 2, VP Rim 4, VP Tel Aviv 2, VP
Tokio 2, VP Budimpešta 6, VP Skopje 2, VP
Varšava 2, VP Lizbona 2, VP Madrid 2, VP
Stockholm 4, VP Bern 6, SP pri OZN Ženeva 2, VP Kijev 4, VP Vatikan 2, VP London
4, VP Washington 4, SP pri OZN New York
6, VP Beograd 2, GK Podgorica 2, VP Berlin
2, GK Muenchen 2. Selitve bodo potekale
v obe smeri, torej iz tujine v Slovenijo in iz
Slovenije v tujino.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT
z veljavnostjo 90 dni od roka za predložitev
ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;

3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponudnik je v zadnjih treh letih od roka
za oddajo ponudb uspešno opravil špediterske storitve, katerih skupna vrednost je bila
najmanj enaka ali višja od ocenjene vrednosti razpisa brez DDV;
6. ponudnik ima v posesti sodobno, tehnično opremljeno skladišče vsaj v velikosti
40 kubičnih metrov;
7. ponudnik ima zagotovljeno stalno
ﬁzično ali tehnično varovanje skladišča
24/7/365;
8. ponudnik ima dostop do carinskega
terminala in carinskega skladišča;
9. vsaj en uslužbenec z licenco za opravljanje carinskega posredovanja ali ustrezna
pogodba z izvajalcem, ki ima zaposlenega
uslužbenca s tako licenco;
10. ponudnik mora ponuditi storitve, ki
so skladne s speciﬁkacijami iz razpisne dokumentacije;
11. ponudnik zavaruje tovor proti tatvini,
posledicam višje sile in poškodbami med
transportom;
12. ponudnik zagotavlja storitve skladno
s predpisi varstva okolja (zahteva se upošteva kot merilo in ne kot pogoj; v primeru,
da ponudnik predloži dokaze o izpolnjevanju
tega merila, bo dobil dodatne točke, skladno
z navodili);
13. ponudnik opravlja storitve kakovostno, z možnostjo sledljivosti tovora (zahteva
se upošteva kot merilo in ne kot pogoj; v
primeru, da ponudnik predloži dokaze o izpolnjevanju tega merila, bo dobil dodatne
točke, skladno z navodili).
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Ad 1) izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
Ad 2) izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; če ponudnik takega
dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel,
da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da
izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
Ad 3) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
Ad 11) pogodba z zavarovalnico, če te še
nima, poda lastno izjavo, s katero potrdi, da
bo v primeru da bo izbran, zavaroval tovor,
kot je zahtevano.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
Ad 4) obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži dokazila
bank, kjer ima odprte račune, iz katerih sta
razvidna navedena pogoja). Obrazec mora
biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali preteklega meseca).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
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Ad 5) razvidno iz izpolnjenega obrazca
A-4 Prijava, točka 1.6 reference;
Ad 6) dokazilo o posesti in velikosti skladišča;
Ad 7) pogodba z varnostno službo ali izjava o lastni varnostni službi za tehnično in
ﬁzično varovanje. Dokumentacija (pravilnik,
notranji akt, navodila o varovanju itd.), iz
katere je razviden režim varovanja;
Ad 8) dokazilo o dostopu do carinskega
terminala in carinskega skladišča (lasten
terminal in carinsko skladišče ali ustrezna
pogodba s ponudnikom, ki tak terminal in
skladišče ima);
Ad 9) dokazilo o ustrezni usposobljenosti uslužbenca ponudnika. Če uslužbenec ni zaposlen pri ponudniku, predloži tudi
pogodbo z izvajalcem, ki ima zaposlenega
uslužbenca s tako licenco;
Ad 10) razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije;
Ad 12) veljaven okoljevarstveni certiﬁkat
ISO 14001 ali drug ekvivalenten certiﬁkat
pooblaščene neodvisne zunanje institucije;
Ad 13) veljaven certiﬁkat kakovosti ISO
9001:2000 ali drug ekvivalenten certiﬁkat
pooblaščene neodvisne zunanje institucije.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 032/2005 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2006, 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: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2006
ob 12.30, Praetor d.o.o. (sejna soba), Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik
predvideva možnost da bo skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-1 v treh letih
po podpisu pogodbe izbranemu ponudniku
oddal ponovitev podobnih storitev, vendar
za ne več koti 50% od pogodbene vrednosti za predmetno javno naročilo. Gre za
storitve, ki ustrezajo osnovnemu projektu
za katerega je bilo oddano prvo naročilo po
javnem razpisu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
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Ob-36321/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386-1/478-20-00, faks +386-1/478-23-40,
elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 035/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža neprobojnih sten,
vrat in okenc za delovna mesta s strankami v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP Ottava, VP Peking,
VP Tokio, VP Teheran, VP Bratislava, VP
Bruselj, VP Tel Aviv, VP Washington, GK
Cleveland.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VP Canbera, GK New
York, VP Ottava, VP Peking, VP Tokio, VP
Teheran, VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel
Aviv, VP Washington, GK Cleveland.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.42.11.52-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 501,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža neprobojnih sten, vrat in okenc
za delovna mesta s strankami v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike
Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP
Ottava, VP Peking, VP Tokio, VP Teheran,
VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel Aviv, VP
Washington, GK Cleveland.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
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2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik ima kadre, opremo in ﬁnančna sredstva za zagotovitev izvedbe posla,
oprema je skladna s speciﬁkacijami.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 1: izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence,
– dokazilo pod točko 2: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo
naročnik štel, da ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom ponudbe
izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 4: ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja da ima kadre, opremo
in ﬁnančna sredstva za zagotovitev izvedbe
posla. Skladnost opreme je razvidna iz izpolnjenega obrazca A-10, Speciﬁkacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 4: ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja da ima kadre, opremo
in ﬁnančna sredstva za zagotovitev izvedbe
posla. Skladnost opreme je razvidna iz izpolnjenega obrazca A-10, Speciﬁkacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 035/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006, do 12.
ure. Ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 13. uri, Praetor d.o.o. (sejna soba), Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Stran

9378 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, javno naročilo (razen DDV) se ﬁnancira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU,
št. 236/05 z dne 23. 9. 2003).
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih straneh http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-35861/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme 110 kV GIS s priključki za RTP Koroška vrata, naročnika Elektro Maribor, d.d.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110 z
dne 9. 12. 2005, Ob-34369/05, se merila in
točkovanje pravilno glasi:
1. cena – 89 točk,
2. reference proizvajalca GIS – 5
točk,
3. reference proizvajalca 110 kV kabla
– 2 točki,
4. reference proizvajalca 110 kV odvodnikov – 2 točki,
5. rok plačila – 2 točki.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 102/4931/2005
Ob-35986/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ivan.Lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni
osebi: Milena Trifunovič, Albinca Suhadolc,
vsak dan med 10. in 14. uro, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
faks 01/474-25-02, eektronska pošta: Milena.Trifunovič, Albinca.Suhadolcl@eles.si,
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 110 VN opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Pivka.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila.
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: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) 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. skupna ponudbena cena (90%),
2. potrjene reference proizvajalca za napetostni nivo 110 kV ali več na področju
UCPTE (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 204/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 204/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 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: 23. 1. 2006
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: 16. 12. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-36183/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – 05G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela na vodovodnem omrežju.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na območju, ki ga pokriva
Mariborski vodovod.
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: gradbena dela pri izgradnji in zamenjavi vodovodnih cevovodov.
Ocenjena letna vrednost del je 140 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 15. 3. 2006, konec 15. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe – bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 1 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 60 dni po izvedbi.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV – 05G/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 1. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515 – 0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2006
ob 13. uri; Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., soba 102.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-35555/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 428/2005-3.
II.5) Kratek opis: nabava kurilnega olja
- ekstra lahko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 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. 428/2005-3: Horizont
d.o.o., kontaktna oseba: Brane Perger, Vodovodna 30c, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-71-50, faks 02/320-71-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,047.500 SIT;
najnižja ponudba: 45,047.500 SIT, najvišja
ponudba: 45,386.420 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 428/2005-3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-27937/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava
Ob-35559/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup plazma sterilizatorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena cena (pomembna je končna
cena, v katero so že vračunani stroški ﬁnanciranja) – 20 točk,
2. cena servisne ure – 5 točk,
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3. stroški rednega vzdrževanja v petih
letih – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 02/2005: Johnson &
Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,562.380 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26566/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-35563/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Primož Košir, dr. vet. med., Parmova
53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386
(0)1/300-13-00, faks 00386 (0)1/300-13-56,
elektronska pošta: vurs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: mikročipi – 1/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
okvirne količine 35.000 kosov mikročipov za označevanje psov do konca leta
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 5/2005: Kemofarmacija veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., kontaktna oseba: Jurij Pipp,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/470-99-28, faks
00386 (0)1/470-99-73, elektronska pošta:
jure.pipp@kemfarm.si, internetni naslov:
http://www.kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,652.000 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) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23397/05 z dne 2. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-35566/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

9379

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Stražar, vodja sektorja vodovod, Savska cesta 34, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-40, faks
01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-05/05 delovni stroj
– bager nakladalnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost,
– garancija,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: MF
center d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Zupančič, Hrastovec 12, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,928.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 05/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Št. 404-08-334/2004-65
Ob-35567/05
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 213/2005 – OMP.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: sadni sokovi, nektar, sadne
pijače,
II. sklop: sadni sirupi,
III. sklop: ledeni čaj, voda, gazirane
pijače.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 213/2005 – OMP –
II. faza: I. sklop: sadni sokovi, nektar, sadne
pijače; III. sklop: ledeni čaj, voda, gazirane
pijače: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 93,500.000 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: javno naročilo št. MORS 213/2005
– OMP – II. faza – II. sklop: sadni sirupi:
Era d.d., kontaktna oseba: Andreja Rošer,
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Prešernova 10, 1000 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-01-00, faks 03/896-01-98, elektronska pošta: andreja.roser@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-334/2004-65.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 430-47/2005/10
Ob-35722/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve - Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.10.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo centralnega računalnika za sekundarno lokacijo, št. 430-47/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava in namestitev centralnega računalnika za sekundarno lokacijo
z možnostjo začasnega aktiviranja dodatnega procesorja brez prekinitve delovanja, za potrebe prenosa delovne obremenitve v primeru izpada primarnega
sistema in za testiranje (Capacity Backup
Upgrade – CPU).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-47/2005:
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73,
elektronska pošta: Matej.Svet@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,202.240 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: 430-47/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13794/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije
Št. 403-62/2005
Ob-35723/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve - Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izdelavo
in dobavo delov policijskih uniform,
403-62/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izdelava in dobava delov policijskih
uniform, in sicer:
– sklop 1: čevlji,
– sklop 2: srajce,
– sklop 3: bunda puhovka,
– sklop 4: vodotesna oblačila,
– sklop 5: jopič vetrni,
– sklop 6: suknjiči in hlače,
– sklop 7: pokrivala,
– sklop 8: ženski klobuček,
– sklop 9: delovna oblačila negorljiva,
– sklop 10: delovna oblačila,
– sklop 11: majice,
– sklop 12: hlače SE,
– sklop 13: majice polo, puliji,
– sklop 14: podobleka termo,
– sklop 15: nogavice,
– sklop 16: torbe in nahrbtniki,
– sklop 17: opasači in pasovi hlačni,
– sklop 18: torbice usnjene,
– sklop 19: artikli iz usnja,
– sklop 20: torbica za pištolo Beretta
92FS z dvojnim varovanjem,
– sklop 21: opasač PPE – komplet,
– sklop 22: rokavice zimske usnjene,
– sklop 23: kravate,
– sklop 24: trenirka,
– sklop 25: položajne oznake,
– sklop 26: vezeni emblemi in našitki,
– sklop 27: tkani emblemi in našitki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.075,833.333,33 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. 403-62/2005 (sklop 1):
Alpina d.o.o., kontaktna oseba: Igor Šorli,
Strojarska ul. 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
+386/4/515-82-96, faks +386/4/515-83-70,
elektronska pošta: alpina@alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 94,159.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-62/2005 (sklopa

2 in 23): Labod d.d., kontaktna oseba: Jelka Zupanek, Seidlova 35, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. +386/7/391-74-62, faks
+386/7/391-74-09, elektronska pošta: Jelka.Zupanek@labod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 172,332.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; za sklop 23: delež 74%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-62/2005 (sklopi 4, 5, 6,
7, 10, 22 in 27): Uni&Forma d.o.o., kontaktna oseba: Milen Wagner, Ljubljanska c. 48,
1236 Trzin, Slovenija, tel. +386/1/564-46-88,
faks +386/1/564-46-87, elektronska pošta:
Uniforma@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 522,808.948 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; za sklop 4: delež 1,61%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-62/2005 (sklop 8): Šešir d.d., kontaktna oseba: Miro Pinterič, Kidričeva c. 57, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
+386/4/502-14-00, faks +386/4/513-15-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,806.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-62/2005 (sklop 11):
Samas d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander
Šmerc, Cesta Borisa Kraigherja 8/b, 3330
Velenje, Slovenija, tel. +386/3/586-11-70,
faks +386/3/897-43-30, elektronska pošta:
Samas@butn.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,709.200 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. 403-62/2005 (sklopa 14
in 19): Ika Ajdovščina d.d., kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška c. 24, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/365-84-24,
faks +386/5/366-37-08, elektronska pošta:
Ales.Malik@ikadd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,897.000 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. 403-62/2005 (sklopa
17 in 21): Lab Commerce d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Sekavčnik, Koprska 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/423-17-22,
faks +386/1/423-17-23, elektronska pošta:
Lab.Commerce@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,680.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-62/2005 (sklop 18):
Usnjena galanterija Gregor Pavlin s.p., kontaktna oseba: Gregor Pavlin, Jarška 9, 1230
Domžale, Slovenija, tel. +386/1/724-40-24,
faks +386/1/724-40-25, elektronska pošta:
Usnjena-gal@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,849.000 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. 403-62/2005 (sklop
20): Koptex d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Šinigoj, Vodovodna pot 11, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. +386/5/330-86-50,
faks +386/5/330-86-66, elektronska pošta:
info@koptex.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,787.000 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. 403-62/2005 (sklop 25):
Kroj d.d., kontaktna oseba: Urša Jankovec,
Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/756-46-71, faks +386/1/754-42-76,
elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,342.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-62/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 32.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10407/05.
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: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije
Ob-35856/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev UPO.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme (računalniki, strežniki, tiskalnik
nalepk črtne kode, tiskalnik računov in
stavnih lističev, tiskalnik – laserski, ti-
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skalnik za potrjevanje dokumentov, laserski čitalec črtne kode, brezžični prenosni terminal, prenosni računalnik),
storitve postavitev na lokacijah poštnih
poslovalnic, inštalacija, test, predaja v
produkcijsko delovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 421,380.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. 73% cena,
2. 15% skladnost,
3. 10% tehnične in funkcionalne lastnosti,
4. 2% strokovnost (kader).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 62/B: Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 358,259.472 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: 62/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24508/05 z dne 16. 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: 16. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka
Horvat, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Brod, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,348.000 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. 66/B: Lesnina inženiring
d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,976.060 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25421/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
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Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM-5/2001-34.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM-5/2001-34:
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Boris Kikelj, Tržaška 116, 1001 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 308.000 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. OMNM-5/2001-34: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran Boštic,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,793.333,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35987/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 20 – dodatki za aparate Sarns.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 3. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Stran

9382 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 20: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,552.513,80 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 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: 16. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-35988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 19 – obvezilni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,700.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka 20. člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19: Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 161.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,346.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,842.050 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,017.660 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 795.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-35989/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
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:
18.00.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 65-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja zimske službene obleke po meri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
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. 65/B: Kroj Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Česen Jeretina,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-71, faks 01/754-42-76,
elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,580.219 SIT;
najnižja ponudba 52,580.219 SIT, najvišja
ponudba 60,885.000 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: 65/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 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: 16. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-143/2005
Ob-35990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.11.40.00-9, dopolnilni besednjak:
E166-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev iz sklada Schengen Facility,
št. 430-143/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev iz sklada
Schengen Facility, za potrebe Policije, ki
obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – belo-modro specialno
patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 cm³,
– sklop 2 – civilno specialno patruljno
vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm³,
– sklop 3 – civilno specialno patruljno
vozilo s prostornino motorja od 1600 do
1900 cm³,
– sklop 4 – terensko vozilo s policijsko
opremo – večje,
– sklop 5 – specialno vozilo za oglede
krajev kaznivih dejanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 378,157.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, servisno
pokritost po regijah, garancijski rok in ceno
porabe goriva.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-143/2005 (sklop
1): Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna oseba:
Frančiška Irgolič, Celovška 228, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-85-44, faks
+386/1/581-85-17, elektronska pošta: ﬁrgolic@mail.at-vis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,831.156,60 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-143/2005 (sklop 2):
Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04, elektronska pošta:
Peter.Vercic@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,685.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 8,17%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-143/2005 (sklop 4):
Avtotehna d.d., kontaktni osebi: Borut Bizjak in Zvonko Minov, Slovenska c. 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-87-31,
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581-87-32, faks +386/1/505-44-50, elektronska pošta: Borut.Bizjak@avtotehna.si,
Zvonko.Minov@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,086.911 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: 430-143/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20595/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF0521.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis za sklopa 3 in 5 ni uspel.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-11/2005
Ob-35997/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.90.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing opreme
za PP Moste št. 430-11/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing opreme za policijsko postajo Moste v Ljubljani, in sicer:
– sklop 1 – oprema: predmet sklopa 1 je
dobava in montaža mizarske opreme, kovinske opreme, opreme telovadnice, opreme
za ﬁtnes in savno, razne opreme, gospodinjske opreme, aparatov, TV, videa, birotehnične opreme, opreme za vzdrževanje in
čiščenje ter informacijske opreme;
– sklop 2 – strelišče: predmet sklopa 2 je
dobava opreme strelišča, izvedba strelišča
ter šolanja kadrov za upravljanje s streliščem in vodenje streljanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 321,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno in ﬁnančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-11/2005 (sklop
2): Lesnina MG oprema d.d., kontaktni
osebi: Jure Wagger in Jože Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/436-22-67, faks +386/1/436-34-41,
elektronskapošta:Jure.Wagger@lesnina-mg.si,
Jože.Breznik@lesnina-mg.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 358.279 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 70%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-11/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradno glasilo Evropskih skupnosti pod št. obvestila v kazalu UL 2005/S
78-075447 z dne 21. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: podatki o oddaji naročila za sklop 1 so bili že objavljeni v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-36044/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
SIB d.o.o., Darja Čerič, Smetanova ulica 17,
2000 Maribor.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) KRATEK OPIS: nakup raziskovalne
opreme: Insitu FTRI spektometer.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mettler Toledo d.o.o., kontaktna oseba: Keith
Racman, Peske 12, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,336.293 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.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: 19. 12. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Pooblaščenec za izvedbo postopka
SIB d.o.o., Maribor
Ob-36055/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Raka, kontaktna oseba: Vida
Lesjak, Raka 36, 8274 Raka, Slovenija, tel.
07/49-75-022, faks 07/49-75-022, elektronska pošta: o-raka.nm@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, papirne galanterije in pisarniško/računalniškega
potrošnega materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Mesarija
Bobič, Prvomajska 26, 8290 Sevnica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,956.689 SIT; 2,148.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Mesarstvo Ribič, Titova cesta 103, Senovo.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,275.960 SIT; 1,472.128 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 42.315 SIT; 43.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 286.440 SIT; 348.960,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,296.999,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Kruhek, Trg svobode 30, 8290 Sevnica; Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2,
Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 990.907,72 SIT; 1,269.189,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 635.549,60 SIT; 704.382 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 389.688,60 SIT; 526.540,52 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana; Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala: cena 1,677.670,40 SIT;
1,974.244,30 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Krnc
d.o.o., Mestne njive 14, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 387.844,10 SIT; 499.626,93 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 78.282,75 SIT; 85.803,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 364.256,20 SIT; 407.996,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,592.853,78 SIT; 1,797.680,14
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: diabetični in dietetični proizvodi: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 902.546,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Vafra commerce d.o.o., Griže
125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 163.243,68 SIT; 1,380.195,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Valtex & Co.
d.o.o., C. A. Bitenca 68, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 211.248 SIT; 660.834,02 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,023.072 SIT; 4,402.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: PVC vrečke: Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 9.609 SIT; 167.760 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: Mladinska
knjiga d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 434.731,63 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: Mladinska knjiga
d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 191.886,51 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Mladinska knjiga
d.d., Slovenska 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 170.452,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Pavlin
d.o.o., Grič 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 183.012 SIT; 245.123,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25401/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Osnovna šola Raka
Ob-36056/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
kontaktna oseba: Marjanca Habinc, Šolska
ulica 29, 8280 Brestanica, Slovenija, tel.
07/49-73-025, faks 07/49-73-025, elektronska pošta: os.brestanica@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, papirne galanterije
in pisarniško/računalniškega potrošnega
materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Marjanca
Jeler s.p., CPB 25, Brestanica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,790.600,50 SIT; 5,307.386 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Marjanca Jeler s.p., CPB 25, Brestanica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 897.729 SIT; 1,029.133,35 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 61.845 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 168.934,50 SIT; 175.510,96 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2,246.514,20 SIT; 2,337.441,54
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Kruhek, Trg svobode 30, Sevnica;
Dolenjske pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo
mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,727.961,84 SIT; 6,977.172,36
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Dolenjske
pekarne d.o.o., Ločna 2, Novo mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 990.250 SIT; 1,191.587,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 422.222,33 SIT; 598.921,72 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Sadje in
zelenjava, Imperl Janez s.p., Sevnica; Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 4,799.497,50 SIT; 4,911.870,95
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 964.756,93 SIT; 998.997,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 149.594,38 SIT; 175.766,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,099.473,90 SIT; 1,233.083,44
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 7,183.404,17 SIT; 7,436.165,80
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Barjans d.o.o., Pod Hruševco
20, Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 217.674 SIT; 490.244,70 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: ostali izdelki za čiščenje: Barjans
d.o.o., Pod Hruševco 20, Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 328.839,34 SIT; 588.176,35 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Valfra commerce
d.o.o., Griže 125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 395.796 SIT; 571.680 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: PVC vrečke: Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3.250,44 SIT; 14.799,13 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: Extra Lux
d.o.o., Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 417.240,48 SIT; 537.763,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: Extra Lux d.o.o.,
Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 49.788 SIT; 78.170,83 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Extra Lux d.o.o.,
Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 96.134,40 SIT; 120.949,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Pavlin
d.o.o., Grič 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 560.612,40 SIT; 710.486,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25341/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Osnovna šola Adama Bohoriča
Brestanica
Ob-36057/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, kontaktna oseba: Pavlič Metka, Šolska 1, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/49-11-300, faks
07/49-11-323, elektronska pošta: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, papirne galanterije
in pisarniško/računalniškega potrošnega
materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: MIR d.d., Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Marjanca
Jeler s.p., CPB 25, Brestanica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
cena 12,422.250,93 SIT; 15,070.650 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: MIR d.d.,
Ljutomerska 28a, Gornja Radgona; Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 5,423.915 SIT, 5.941.702,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Perutnina Rostohar, Brege 1,
Leskovec.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 386.260 SIT; 455.700 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 643.839 SIT; 733.069,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 10,067.443,75 SIT; 10,393.280,10
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Kruhek, Trg svobode 30, Sevnica;
Manja d.o.o., Trdinova p. 2a, 8330 Metlika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 10,319.666,11 SIT; 12,966.986,90
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,890.410,69 SIT; 2,469.677 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,688.802,50 SIT; 2,604.509,20
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Agro Mrkac
d.o.o., C. v Šmartno 29, Ljubljana; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 10,654.266 SIT; 12,577.645,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: sklop: konzervirano sadje in zelenjava:
ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 659.489,04 SIT; 842.055,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 635.050,50 SIT; 687.602,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar&Natura
d.o.o., Kamniška c. 24, Radomlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,374.650,73 SIT; 1,523.017,65
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 9,451.410,35 SIT; 9,979.581,30
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: diabetični in dietetični izdelki: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 74.973,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Valfra commerce d.o.o., Griže
125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 553.440 SIT; 21,297.504 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Valfra commerce d.o.o., Griže 125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 630.504 SIT; 1,336.985,14 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Valfra commerce
d.o.o., Griže 125, Griže.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 774.827,52 SIT; 1,299.629,11 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: PVC vrečke: Valtex & Co d.o.o., C. A.
Bitenca 68, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 134.640 SIT; 688.320 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: potrošni material za pouk: Extra Lux
d.o.o., Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 270.658,80 SIT; 279.689,03 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: Extra Lux d.o.o.,
Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 239.560,80 SIT; 483.008,78 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: pisarniški material: Extra Lux d.o.o.,
Središka 21, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 1,163.759,52 SIT; 1,969.542,53
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Pavlin
d.o.o., Grič 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 565.000,80 SIT; 960.837,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 34.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25367/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Št. 249
Ob-36059/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, Kidričeva 38a, 4000 Kranj, kontaktna oseba: Mihela Šifrer, tel. 04/208-28-45,
faks 04/208-28-51, elektronska pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4 JN/2005 anastezijski
aparat.
II.5) Kratek opis: dobava anastezijskega aparata s kardiovaskularnim monitorjem Primus KPL.PO proizvajalca Dräger
Medical AG&Co.KgaA Nemčija.
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 ceno, plačilni
pogoji in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dräger Slovenija d.o.o., Nadgoriška cesta
19, 1231 Ljubljana-Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
12,242.896,80 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95-96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29270/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
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Št. 430-189/2005
Ob-36061/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.30-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za nadgradnjo
diskovnega podsistema na sekundarni lokaciji, št. 430-189/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nadgradnja diskovnega podsistema
na sekundarni lokaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-189/2005:
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73,
elektronska pošta: Matej.Svet@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,950.000 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: 430-189/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 24. 8.
2005, Ob-22862/05.
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: Schengenski izvedbeni načrt PSF 0411.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-36062/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-124, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.cns2005@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-03-IT/2005.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme za nadgradnjo centralnega nadzornega sistema Banke Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Javraz-03-IT/2005: S&T Hermes plus d.d.,
kontaktna oseba: Janez Čampa, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/58-95-200, faks 01/58-95-207, elektronska pošta: janez.campa@snt.si, internetni
naslov: http://www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,835.730,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20548/05 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: 19. 12. 2005.
Banka Slovenije
Št. 430-121/2005
Ob-36177/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmeti:
32.52.00.00-2,
31.22.40.00-2,
31.21.45.10-7, 31.15.40.00-0, 29.23.12.20-5,
29.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov Policije, št.
430-121/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba (dobava in instalacija) pasivnega dela strukturiranega ožičenja za
LAN omrežje objektov Policije, in sicer:
– sklop 1: izvedba pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov PU Maribor, Celje, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto;
– sklop 2: izvedba pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov PU Ljubljana, Nova Gorica;
– sklop 3: izvedba pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN omrežja objektov Policijske akademije Tacen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-121/2005:
Arba Plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Šimenc, Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/561-31-23,
faks +386/1/561-17-86, elektronska pošta:
info@arba-plus.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 84,514.897,70 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: za
sklop 1: delež 9% in 15,44%, za sklop 2: delež 9% in 17,75%, za sklop 3: delež 7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-121/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005, Ob-19779/05; Uradni list RS,
št. 81 z dne 2. 9. 2005, Ob-23538/05 (popravek); Uradni list RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005, Ob-24222/05 (popravek).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; Schengenski izvedbeni načrt PSF
0515.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 667/05
Ob-36179/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: južno sadje,
2. sklop: domače sadje,
3. sklop: zelenjava,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,700.000 SIT za leto 2006.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Sadex Trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 941.724,44
SIT, najvišja ponudba 2,146.403,18 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
03/803-81-55, faks 03/803-81-59, elektronska pošta: plod&@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 969.320,01
SIT, najvišja ponudba 2,186.080 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Sadex Trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija, tel.
03/703-23-00, faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,338.783
SIT, najvišja ponudba 9,150.021,74 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Pekarna Boč d.o.o., kontaktna oseba: Martina Koren, Zbelovo 33/a,
3215 Loče, Slovenija, tel. 03/576-36-47,
faks 03/576-31-89, elektronska pošta: pekarna.boc@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,902.244,68
SIT, najvišja ponudba 2,083.064,54 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Celjske mesnine d.d.,
kontaktni osebi: Silvo Jevšnik in Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-33,
elektronska pošta: jelka.rihter@celjskemesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
8,840.140,13 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 740.258,44
SIT, najvišja ponudba 932.514,01 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: Mlinotest živilska industrija
d.d., kontaktna oseba: Jana Krašna, Tovar-
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niška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/364-45-00, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: jana.krasna@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,091.185,92
SIT, najvišja ponudba 1,540.690,77 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi
3/a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20, elektronska pošta: erasv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 9,596.345,85
SIT, najvišja ponudba 10,746.050,70 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: Agroind Vipava
1894 Vipava d.d., kontaktni osebi: Ester
Furlan, vodja prodaje mleka in Vera Trafela, zastopnica, Vinarska cesta 5, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 05/367-12-00, faks
05/367-13-18, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 6,471.252,20
SIT, najvišja ponudba 7,090.934,70 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/780-04-44,
faks 03/780-04-45, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 547.959,45
SIT, najvišja ponudba 634.461,25 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Ledo d.o.o., kontaktna
oseba: Mihael Zakoč, Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,020.461,07
SIT, najvišja ponudba 1,431.380,40 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2005 in 7. 12. 2005 (za 6. sklop).
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (za 1., 2.
in 3. sklop); 4 (za 4., 6., 7. in 9. sklop); 3 (za
8., 10. in 11. sklop); 1 (za 5. sklop).

Stran

9388 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25399/05, št. 473/05, strani 6887–
6889.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 1. 2006 do 30. 4. 2006 (za 1., 2. in
3. sklop) in od 1. 1. 2006 do 31. 5. 2006 (za
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. sklop).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 412-20/00004-100014/2005 Ob-36316/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o., kontaktna oseba: Rado Križ, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-50, elektronska pošta: rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-20/01-400005/05.
II.5) Kratek opis: nabava določenih rezervnih delov za radar Watchman.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,100.000 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. 01: Selex Sistemi Integrati
Limited, kontaktna oseba: Glynis Lockley,
Broad Oak Business Park, Portshmut, PO3
5PQ Hampshire, Velika Britanija, elektronska pošta: glynis.lockley@selex-si.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,929.748,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-20/01-400005/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 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: 16. 12. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.

Gradnje
Št. 961-20/05
Ob-35536/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
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ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-20/05.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška
preureditvena dela v poslovnih objektih
ZPIZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 80%,
– skupna garancijska doba – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-20/05: Tipo Investicijske gradnje d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Miklič, Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-61-018,
faks 01/56-82-790, elektronska pošta: tipoinz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,762.189,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež 95%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-20/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-35561/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Petek, univ. dipl. inž.
grad., Tržaška cesta 27, 1370, Logatec, Slovenija, tel. 01/750-81-12, faks 01/750-81-11,
elektronska pošta: Kp-logatec@siol.net, internetni naslov: www.komunala.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): priloga II. (ZJN-1) 50/502/502,1; priloga IA (ZJN-1) - 1.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
javnih občinskih cest v Občini Logatec.

V obdobju od novembra 2005 do novembra
2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,000.000 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. 653: Valentin Jesenko s.p., kontaktna oseba: Valentin Jesenko,
Lavrovec 9, Slovenija, tel. 01/75-40-398,
faks 01/75-01-271, elektronska pošta: valentinj@volja.net, in Anton Treven s.p., kontaktna oseba: Anton Treven, Petkovec 11a,
1373 Rovte, Slovenija, tel. 01/75-03-043,
faks 01/75-03-042, elektronska pošta: atreven@k2.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 76,415.142 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. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27539/05 z dne 14. 10. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec d.o.o.
Ob-35564/05
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: Zvezdana Dolenec, gr. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-586, faks 01/29-14-822, elektronska pošta: zvezdana.dolenec@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka 13INV.
II.5) Kratek opis: dokončanje sanacije
nad progo Divača Koper v km 16+700 do
km 16+800.
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. 13-INV: Podjetje
za urejanje hudournikov d.d., kontaktna
oseba: Aleš Horvat, Hajdrihova 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-52-00, faks
01/251-00-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,100.104,32 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:
10. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 2604/2005
Ob-35565/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija objekta
»skladišče soli Sv. Marka« v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 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. 1693/2005: Geoit d.o.o.
Ankaran, kontaktna oseba: Andrej Lovšin,
Kolomban 37, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/663-79-00, faks 05/663-79-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,326.692 SIT;
najnižja ponudba: 50,326.692 SIT, najvišja
ponudba: 57,735.121,70 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1693/2005 z dne 9. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-35682/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-18-83, faks + 386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN: 52/05 VV; št. zadeve: 430-284/2005.
II.5) Kratek opis: obnova službenih in
najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Sloveniji – IV. faza/2005, in sicer obnova petih službenih stanovanj v Ljubljani, po enega v Celju, Velenju in Prevaljah
ter treh v Brežicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,131.944,70 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. 52/05 VV; zadeva št.
430-284/2005: TIPO investicijske gradnje
d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,467.305 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28101/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35683/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-18-83, faks + 386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.20.00.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN: 53/05 VV-POG; šifra
zadeve: 430-292/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih del
na prestavitvi kontejnerjev mejnih služb
pri izgradnji platoja s komunalno ureditvijo - GOI dela do kote 0,00 na mednarodnem mejnem prehodu Jelšane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.185 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 53/05 VV-POG; šifra
zadeve: 430-292/2005: SCT d.d. Ljubljana,
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: 19,000.185,49 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 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: 15. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-237/2005-41
Ob-35725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: Nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321144.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča Masarykove ceste in Metelkove ceste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 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. 05/321144: IPL, d.o.o.,
kontaktna oseba: direktor, Božidar Limpel, Špruha 12, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/563-73-84, faks 01/562-22-46, elektronska pošta: ipl@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,498.665 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: 430-237/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005; Ob-17802/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-265/2005-36
Ob-35726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uadno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: Nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321150.
II.5) Kratek opis: obnova mostu čez
Glinščico na Cesti na Brdo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 05/321150: Hidrotehnik,
d.d., kontaktna oseba: direktor, Andrej Bukovec, univ. dipl. ek., Slovenčeva 97, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-24-91, faks
01/534-15-13, elektronska pošta: info@hidrotehnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,007.854,32 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: 430-265/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005;
Ob-17856/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-264/2005-37
Ob-35727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Nevenka Brumen, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48, elektronska pošta: Nevenka.brumen@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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, 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila
05/321151.
II.5) Kratek opis: obnova Jamove ceste
s komunalno infrastrukturo (odsek Koprska–Tbilisijska cesta).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 194,583.300 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. 05/321151: KPL, d.d., kontaktna oseba: glavni direktor, Viktor Pirnat,
inž. grad., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-92-00, faks 01/476-93-02,
elektronska pošta: kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 189,273.363,86 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: 430-264/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005;
Ob-17800/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 33
Ob-35835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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.jhlj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 6/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je ureditev avtopralnice z izvedbo
prizidka k avtopralnici in z izvedbo postrojenja za visokotlačno pranje vozil na
treh pralnih linijah na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 48,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: največ 80 točk,
– rok izvedbe: največ 20 točk,
– skupaj: 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 6/05: Primorje, d.d.,
kontaktna oseba: Boštjan Okoren, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
01/53-07-237, faks 01/53-07-240, elektronska pošta: bostjan.okoren@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: ena prispela ponudba: 39,318.626 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: JR G 6/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26614/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 33
Ob-35836/05
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.
01/477-97-11, faks 01/477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 4/05.
II.5) Kratek opis: Predmet javnega naročila je ureditev zbirnega centra s postavitvijo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega

mesta za NGO na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,818.750 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: največ 80 točk,
– rok izvedbe: največ 20 točk,
– skupaj: 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 4/05: CPL, d.d., kontaktna oseba: Stane Petrič, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/630-237,
faks 01/437-35-80, elektronska pošta: stane.petric@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
66,363.420,66 SIT (brez DDV), najvišja ponudba: 88,073.530,16 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: JR G 6/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24559/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-35858/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na pošti Bohinjska
Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,767.000 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. 72/G: Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,353.286 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25422/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 011-04-2/2005
Ob-35865/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazov in
obnova vozišča Pilštajn–Golobinjek na
cesti R3 683/1169 od km 6,300 do 6,600
dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,573.072 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-49: Ceste mostovi d.d.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,573.077 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35866/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija plazu “Kozjak-Liplje” na cesti
R2-414/1349 v km 17,580.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,734.153 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-25: Krajnc VNG s.p.,
Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,734.153 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35867/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija plazu “Ušnik” na cesti G2-103/1007
v km 3,6.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,166.667 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-57: Nivo d.d., Lava 11,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,153.502 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Ob-35868/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija brežin “Šmihel” na R1-216/1175 Krka–
Žužemberk od km 9,300 do km 10,960.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-32: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,087.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35869/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija brežin Šklendrovec–Podkum na
R3-666/8115 od km 3,670 do km 3,870.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,080.291 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-56: Rafael Inženiring
d.o.o., Savska c. 24, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,080.291 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35870/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija brežine na cesti G2-102/1037 Dol.
Trebuša–Želin v km 1,600.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,250.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-55: CPG Nova Gorica
d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,218.384 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35871/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste v Železnikih (Sv. Anton – Trnje), gradnja podpornega zidu (II. etapa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-51: Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska 20, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,409.306 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:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35872/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.

II.5) Kratek opis: modernizacija Šentvid–Šoštanj: dodatna in več dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,144.851 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-53: Krajnc VNG s.p.,
Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,144.851 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35873/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija Jurklošter–Dežno: IIb. etapa: dodatna in več
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,720.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-53: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,059.201 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35874/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija Špitalič–Kartuzija: dodatna in več dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,835.408 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-47: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,835.408 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35875/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233122-0.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
pri izgradnji obvoznice Zagorje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,776.337 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-043: CPG Nova Gorica
d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,776.337 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35876/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233122-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela obvoznice Kobarid – vzhod G2-102/1005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 472,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-047: CPG Nova Gorica
d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 440,191.691 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:
27. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35877/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu čez potok na Petrovem brdu na cesti
R2-403/1073 v km 3,350.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-052: Map Trade d.d.,
Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,473.513 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:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35878/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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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:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
Vaški potok v Sp. Vižingi na G1-1/0243.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,300.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-058: Map Trade d.d.,
Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,447.977 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35879/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Predeljco v Logu pod Mangartom na cesti R1-203/1002.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 280,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. C-060: Primorje d.d., 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 304,154.152 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:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35880/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Jezerščico v Vodicah na
R2-424/1225.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-046: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,079.162 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. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35881/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena

Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Draganjo v Rogatcu: dodatna dela ureditev priključka na most.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,442.020 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemelji izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-040: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,442.020 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35882/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Hudinjo v Vitanjah na
R3-693/2302 – nepredvidena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,873.130 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. C-009: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,581.759 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35883/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: obnova ceste
R2-411/1429 Dobro polje – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,581.759 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-096: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,581.759 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35884/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za pro-
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met – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste
R2-410/1134 Mlaka–Kokrica – dodatna
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,271.026 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-073: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,279.026 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35885/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev Zreče, pločnik od križišča Ulipi: dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 797.325 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.

Stran

9395

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-005: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 797.860 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:
3. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35886/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela: preplastitev ceste Komen Gorjansko,
R3-617/1054.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,084.986 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
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-005: CPK d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,084.986 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2005
Ob-35887/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
R3-704/1353 Vuhred–Ribnica na Pohorju:
dodatna in več dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,773.171 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
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-039: Cestno podjetje
Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,773.171 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:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35888/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
zaradi spremenjenih okoliščin pri izvedbi
preplastitve Vrzdenec–Horjul.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,779.508 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-03: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,779.508 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35889/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri preplastitvi ceste R2-419 odsek 1203 Soteska–Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,946.471 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-04: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,946.471 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35890/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela za obnovo glavne ceste G2-105/0258 izgradnja
tretjega pasu Metlika MMP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,600.400 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-30: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,600.400 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35891/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri rekonstrukciji ceste Zelena meja (Drašiči–Vidošiči).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,138.550 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-31: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,138.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35892/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija poškodovanega vozišča Križ Likarica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,696.499 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-29: SGP Zidgrad Idrija
d.d., Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,696.499 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:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35893/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
R2-245/1265 Črna–Šentvid: gradbena
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166,666.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. C-42: Slemenšek
Marja s.p. – vodilni partner, Krajnc VNG
s.p. – partner, Lampreče 7, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 180,966.355 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:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35894/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Trška
gorca” na cesti R2-424/1225 Dežno–Črnolica v km 7,950.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,090.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-10: GZL Geoprojekt d.d.,
Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,090.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35895/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Ljubno–Luče: dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,865.476 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-100: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,865.476 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/05
Ob-36022/05
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
predmeti: 452.21.1.20-9.
II.4) Onaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 2005/00346.
II.5) Kratek opis: avtocestni odsek
Brezje (Peračica)–Podtabor pododsek od
km 1,592 do km 3,112; glavna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4.780,000.000 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, 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: 4.199,888.505,52 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: 2005/00346.
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; z dne 24. 8. 2005 št. 64/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-36314/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Igor Fric,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
+386/2/872-35-60, faks +386/2/872-35-74,
elektronska pošta: tajnistvo@dravograd.si,
internetni naslov: http://www.dravograd.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/007/2.
II.5) Kratek opis: projekt »Kanalizacija
in čistilna naprava Dravograd« obsega
izgradnjo približno 4.000 m gravitacijskih
vodov, 700 m tlačnih cevovodov ter ostalega kanalizacijskega sistema za občino
Dravograd. Del projekta je tudi izgradnja
čistilne naprave za biološko čiščenje s
suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem presežnega
blata na tračni stiskalnici s kapaciteto
6.000 PE.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost projekta
je 488,602.802 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2 reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 353-06-0001/2005-12:
SGP Pomgrad d.d., kontaktna oseba: Rolando Zakšek, Bakovska ulica 31, 9000 Murska sobota, Slovenija, tel. 02/534-18-56,
faks 02/534-18-68, elektronska pošta: rolando.zaksek@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 584,062.580,30 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: 2002/SI/16/P/PE/
007/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22185/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Odvodnja
in čiščenje odpadnih voda v povodju Mislinje
– kanalizacija in čistilna naprava Dravograd,
št. projekta: 2002/SI/16/P/PE/007/2).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Občina Dravograd

Storitve
Ob-35568/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 63-2005/JNS.
II.5) Kratek opis: izbor tiskarjev trženjskih materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 63-2005/JNS: Schwarz,
d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,360.586 SIT;
najnižja ponudba: 36,360.586 SIT, najvišja
ponudba: 67,132.625 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. 63-2005/JNS: DZS, d.d.,
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,445.528,50 SIT;
najnižja ponudba: 1,445.528,50 SIT, najvišja
ponudba: 3,116.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 63-2005/JNS: Tiskarna
Ljubljana, d.d., Stantetova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,964.600 SIT; najnižja
ponudba: 3,964.600 SIT, najvišja ponudba:
3,964.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 55/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 26. 8. 2005, Ob-22767/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35840/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-20-00,
faks +386/1/478-23-40, elektronska pošta:
franci.jamsek@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.42.11.52-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 501,7.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 024/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
neprobojnih sten, vrat in okenc za delovna mesta s strankami v diplomatskih
predstavništvih in konzulatih Republike
Slovenije: VP Canbera, GK New York, VP
Ottawa, VP Peking, VP Tokio, VP Teheran,
VP Bratislava, VP Bruselj, VP Tel Aviv, VP
Washington, GK Cleveland.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,525.900 SIT brez DDV oziroma
55,831.080 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 024/2005-MZZ.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28496/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; javno naročilo (razen DDV) se ﬁnancira
iz Schengenska vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list RS, št.
236/05 z dne 23. 9. 2003).
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel le
eno ponudbo, ki je nepravilna in nesprejemljiva, zato javnega naročila ni oddal.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-35852/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov granulacije 0-4 mm, vlage 4%
in 1% za državne ceste v zimski sezoni
2005/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 462,890.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-016: Droga Kolinska Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 457,250.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št.

116-117 / 23. 12. 2005 /

Ob-35853/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava posipnih materialov granulacije 0-2 mm, vlage 1%
in 4% za državne ceste v zimski sezoni
2005/2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 153,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-017: MA.CO.T d.o.o.,
Dunajska ul. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 151,350.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 412-12/00003-100014/2005 Ob-36011/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Zoran
Pajič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/473-48-50, faks
+386/1/473-48-60, elektronska pošta: slobodan.opacic@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: www.sloveniacontrol.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.32.41.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-12.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje sistema
AERMAC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Thales Transportation systems, kontaktna oseba: Emmanuelle
Godefroy, SA 66-68 avenue Pierre Brossolette, F-92245 Malakoff, Francija, tel.
+33(0)1/41-48-17-23, elektronska pošta:
Emmanuelle.godefroy@thales-is.com, internetni naslov: http://www.thalesgroup.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62.591 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: pogodbena cena storitve je 62.591 EUR na leto.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 1979/05
Ob-36058/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 25.000 m3
srednjih destilatov – 1.B storitev.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN13/05-REZ:
DS-Mineralöl GmbH, kontaktna oseba:
Thomas Knigge, Cuxhavener Straße 42/44,
D-28061 Bremen, Bremen, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/4/213-969-90, faks
0049/4/213-969-96-43, elektronska pošta:
thomas.knigge@ds-bremen.de, internetni
naslov: www.ds-mineraloel.de.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
ZORD Slovenija
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Št. 961-07/05
Ob-36185/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks 01/23-20-374,
elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.80.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-07/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje mikroﬁlmskih naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 75/4897/2005
Ob-35837/05
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 ulica 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 202.
II.5) Kratek opis: dobava ﬁksnega varovalnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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. 202: Prestor Srečo d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Prestor, Zgornja
Bela 70, 4205, Preddvor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,566.773,52 SIT.
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ritev: javno naročilo št. 961-07/05: Mikrograﬁja trgovina d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Gaberc, Slovenska vas 5, 8232
Šentrupert, Slovenija, tel. 07/337-50-60,
faks 07/393-57-93, elektronska pošta: boštjan.gaberc@mikrograﬁja.si, internetni naslov: www.mikrograﬁja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,543.860 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: 961-07/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12925/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 12. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne; delež: 42%.
V.4.2) Javno naročilo št. 202.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 49,566.773,52 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; z dne 27.8.
2004, Ob-22517/04.
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: 16. 12. 2005.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Št. 3321/05
Ob-35999/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: ire-

na.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17/05.
II.5) Kratek opis: dobava 20 kV univerzalnega kabla s pripadajočo obešalno
opremo za DV 20 kV Dupeljne–Obrše.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 17/05: MR Export-Import d.o.o., kontaktna oseba: Milan Romih,
Glavni trg 17B, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-74-90, faks 02/229-74-92, elektronska pošta: milan.romih@mr-ei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,178.040 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. 17/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 12,178.040 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3323/05
Ob-36002/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribu-
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cijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29/05.
II.5) Kratek opis: nakup nadgradnje obstoječih mrežnih licenc programske opreme ACAD 2002 na verzijo ACAD 2006 in
nakup dodatnih licenc ACAD 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 29/05: nakup
nadgradnje obstoječih mrežnih licenc programske opreme ACAD 2002 na verzijo
ACAD 2006 in nakup dodatnih licenc ACAD
2006: CGS Plus, Inovativne informacijske in
okoljske tehnologije, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Dimnik, Brnčičeva ul. 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-11-12,
faks 01/530-11-32, elektronska pošta: tomaz.dimnik@cgsplus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,469.114 SIT;
najnižja ponudba 17,469.114 SIT, najvišja
ponudba 17,469.114 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.: 29/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,469.114 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– status ponudnika pri Autodesku (10%
delež),
– število redno zaposlenih certiﬁciranih
ljudi za izvajanje tehnične podpore na Autodeskovi programski opremi (10% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005, Ob-27474/05
(objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3326/05
Ob-36003/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10/05.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za
nadzemne električne vode ter kabelskih
omaric.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 89,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 10/05: sklop 1:
goli vodniki: Telma Trade, d.o.o., kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica 13,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-31-00,
faks 01/562-14-70, elektronska pošta: primoz.treven@telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,052.000 SIT,
najnižja ponudba 13,052.000 SIT, najvišja
ponudba 13,355.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 10/05: sklop 2: podporni in zatezni izolatorji 20 kV.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: naročilo ni oddano!
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 10/05: sklop 3:
oprema za samonosne energetske kable
(SKS) 1 kV: J-Rupert & Co. d.o.o., kontaktna oseba: Janez Rupert, Ulica Jožeta Jame
14, 1420 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel.
01/513-17-20, faks 01/513-17-30, elektronska pošta: janez@j-rupert.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,971.600 SIT;
najnižja ponudba 32,971.600 SIT, najvišja
ponudba 32,971.600 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 10/05: sklop
4: kabelske priključno-merilne omarice:
Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,807.125 SIT;
najnižja ponudba 13,807.125 SIT, najvišja
ponudba 13,807.125 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 10/05: sklop 5:
prostostoječe kabelske razdelilne omarice:
Schrack Energietechnik d.o.o., kontaktna
oseba: Albert Štumpﬂ, u.d.i.el., Glavni trg
47, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/883-92-01, faks 02/884-34-71, elektronska pošta: tomo.stumpﬂ@schrack-energietechnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,411.830 SIT;
najnižja ponudba 13,411.830 SIT, najvišja
ponudba 14,593.005 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.: 10/05, sklop 1:
goli vodniki.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,052.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 120 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– rok plačila (2% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/05, sklop 2:
podporni in zatezni izlatorji 20 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano!
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/05, sklop 3:
oprema za samonosne energetske kable
(SKS) 1 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
32,971.600 SIT (brez DDV).
Valuta: 120 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
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– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– rok plačila (2% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/05, sklop 4:
priključno merilne kabelske omarice.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,807.125 SIT (brez DDV).
Valuta: 90 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– rok plačila (2% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 10/05, sklop 5:
prostostoječe razdelilne kabelske omarice.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,411.830 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95%
delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– rok plačila (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 10/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: goli vodniki: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 2: podporni in zatezni izolatorji 20
kV: naročilo ni oddano,
– sklop 3: oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV: 1 pravilna ponudba, 2 nepravilni ponudbi,
– sklop 4: priključno merilne kabelske
omarice: 1 pravilna ponudba,
– sklop 5: prostostoječe razdelilne kabelske omarice: 2 pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7637/05
(objava), Uradni list RS, št. 40-41 z dne
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22. 4. 2005, Ob-11258/05 (popravek); sklop
2: Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18709/05 (razveljavitev sklopa).
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3329/05
Ob-36004/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 08/05.
II.5) Kratek opis: dobava s.n. stikalnih
blokov v SF6 izvedbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 08/05: sklop 1:
s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi za klasične
TP: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,824.200 SIT;
najnižja ponudba 45,824.200 SIT, najvišja
ponudba 55,896.900 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 08/05: sklop 2:
s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi za kompaktne TP: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,792.000 SIT;
najnižja ponudba 10,792.000 SIT, najvišja
ponudba 13,404.000 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.: 08/05, sklop
1: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi za klasične TP.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
45,824.200 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve
fakture.

V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– tehnične rešitve (3% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (3% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 08/05, sklop
2: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi za kompaktne TP.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
10,792.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– tehnične rešitve (3% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 08/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi
za klasične TP: 3 pravilne ponudbe, 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: s.n. stikalni bloki v SF6 izvedbi
za kompaktne TP: 3 pravilne ponudbe, 1
nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7635/05
(objava), Uradni list RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-13103/05 (popravek).
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3327/05
Ob-36006/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna ose-
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ba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja RP 10 (20)
kV BTC v Ljubljani – dobava opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 04/05: sklop 1: 10/20
kV celice: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Sodec, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-62,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: milan.sodec@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51,003.000 SIT;
najnižja ponudba 51,003.000 SIT, najvišja
ponudba 69,998.100 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 04/05: sklop 2:
oprema zaščite in vodenja: C & G d.o.o.,
kontaktna oseba: Jasna Uhlik, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40,
elektronska pošta: jasna.uhlik@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,634.683,40 SIT;
najnižja ponudba 18,634.683,40 SIT, najvišja ponudba 30,418.990 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 04/05: sklop 3: oprema
lastne rabe: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-62,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: milan.sodec@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,710.902 SIT; najnižja
ponudba 8,710.902 SIT, najvišja ponudba
8,710.902 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.: 04/05, sklop 1:
10/20 kV celice
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
51,003.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 75 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– garancijski rok (4% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalcev opreme (3% delež),
– rok plačila (2% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 04/05, sklop 2:
oprema zaščite in vodenja.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
18,634.683,40 SIT (brez DDV).
Valuta: 125 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– garancijski rok (4% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež),
– rok plačila (2% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 04/05, sklop 3:
oprema lastne rabe.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,710.902 SIT (brez DDV).
Valuta: 75 dni od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
– garancijski rok (4% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež),
– rok plačila (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
sklop 1: 10/20 kV celice: 4 pravilne
ponudbe,
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sklop 2: oprema zaščite in vodenja: 3
pravilne ponudbe, 1 nepravilna ponudba,
sklop 3: oprema lastne rabe: 1 pravilna
ponudba, 1 nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 23-24 z dne 11. 3. 2005, Ob-6900/05.
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 3325/05
Ob-35998/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja elektrokabelske kanalizacije po Ižanski cesti med
Dolenjsko cesto in Hladnikovo ulico v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 12/05: KPL d.d., kontaktna oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-92-71,
faks 01/476-93-02, elektronska pošta: marketing@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,662.052,40 SIT;
najnižja ponudba 40,662.052,40 SIT, najvišja ponudba 58,234.844 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. 12/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 40,662.052,40 SIT.
Valuta: 120 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (85%), 2.
potrjene reference (10%), 3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000 ponudnika (3%
delež), 4. rok plačila (2% delež).
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V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 12/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8 ponudb,
od tega 6 pravilnih ponudb in 2 nepravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 38 z dne 15. 4. 2005, Ob-10434/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3322/05
Ob-36001/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja RTP 110/20
kV Radeče (gradbena in zaključna dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 20/05: Obrtno gradbeno podjetje Remont d.d., kontaktna oseba:
Marko Balant, Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-41-00, faks 03/426-41-02,
elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 195,558.866,67 SIT;
najnižja ponudba 195,558.866,67 SIT, najvišja ponudba 232,891.216 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 17,538.786 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 20/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 195,558.866,67 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (92%), 2. potrjene reference (5%), 3. certiﬁkat kakovosti
ISO razreda 9000 ponudnika (3% delež).
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V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 20/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7 ponudb,
od tega 6 pravilnih ponudb in 1 nepravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 38 z dne 26. 8. 2005, Ob-22807/05 (objava), Uradni list RS, št. 84/05 z dne 16. 9.
2005, Ob-24536 (popravek objave).
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3328/05
Ob-36005/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 07/05.
II.5) Kratek opis: DV 2 × 110 kV Trbovlje – Beričevo; odsek RTP TET – sm1 in
vzankanje RTP Potoška vas v RTP TET
(elektromontažna in gradbena dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 07/05: Elektroservisi, d.d.,
kontaktna oseba: Marijan Premk, Dobrave
6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-04-32,
faks 01/580-04-22, elektronska pošta: marijan.premk@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 125,589.922,07 SIT;
najnižja ponudba 125,589.922,07 SIT, najvišja ponudba 125,589.922,07 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 20,000.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 07/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 125,589.922,07 SIT.
Valuta: 120 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.

V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (95%), 2. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000 ponudnika
(3% delež), 3. rok plačila (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 07/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 ponudbi,
od tega 1 pravilna ponudba in 1 nepravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 33-34 z dne 1. 4. 2005, Ob-8909/05.
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: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 3320/05
Ob-36007/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja RTP (110)
35/20 kV Litija v Litiji (gradbena in zaključna dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 16/05: Trgograd
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Poglajen,
Ljubljanska c. 1, 1270 Litija, Slovenija, tel.
01/898-34-40, elektronska pošta: trgograd.litija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 164,705.928 SIT;
najnižja ponudba 164,705.928 SIT, najvišja
ponudba 233,153.806,20 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. 16/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 164,705.928 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (87%), 2. potrjene reference (10%), 3. certiﬁkat kakovosti
ISO razreda 9000 ponudnika (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6 ponudb,
od tega 6 pravilnih ponudb.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15532/05..
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 3324/05
Ob-36008/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA: da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B, št. 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 13/05.
II.5) Kratek opis: zračni termografski,
korona in video pregled daljnovodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 13/05: Flycom,
družba za letalske in komunikacijske storitve
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Bernard,
Moste 26B, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/530-70-08, faks 04/530-70-09, elektronska pošta: roman@ﬂycom.si, internetni naslov: http://www.ﬂycom.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 83,592.887 SIT.
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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. 13/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 83,592.887 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi situacije.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 13/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpisi
Ob-36346/05
Popravek
Na podlagi zapisnika 13. zasedanja
Upravnega odbora Interreg IIIA Slovenija
– Avstrija z dne 11. 11. 2005 in Proračuna
RS 2006/2007, objavljenega v Ur. l. RS z
dne 22. 12. 2005, se okvirna višina razpoložljivih sredstev za 2. javni razpis, objavljen
v Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005, spremeni tako, da se glasi: Okvirna višina razpoložljivih sredstev v okviru 2. javnega razpisa
znaša: 745,449.631,45 SIT.
Razporeditev sredstev na posamezne
prednostne naloge in ukrepe v SIT je naslednja:
Program

Razpisana sredstva

Prednostna naloga 1:
Ukrep 1.1
Ukrep 1.2
Ukrep 1.3
Prednostna naloga 2:
Ukrep 2.1
Prednostna naloga 3:
Ukrep 3.1
Ukrep 3.2
Ukrep 3.3
Skupaj

438,131.264,45
142,358.009,00
282,442.606,45
13,330.649,00
85,333.460,00
85,333.460,00
221,984.907,00
30,207.177,00
146,467.204,00
45,310.526,00
745,449.631,45

Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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Ob-36169/05
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2006, ki je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 97/05, dne 4. 11. 2005, se z
dnem 16. 12. 2005 zapira na področju Območne službe Koper, Ljubljana in Trbovlje
ter v centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih
sredstev za leto 2006.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa se za
navedene območne službe in centralno službo Zavoda lahko oddajo na razpis samo še
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.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 321-205/2003/147
Ob-36010/05
Na podlagi 65. in 66. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter na podlagi
1. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in
organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 113/05), Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za določitev organizacij za kontrolo
nad pridelavo in predelavo ekoloških
kmetijskih pridelkov oziroma živil
A) Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je določitev organizacije za
kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil.
B) Izvajalci: izvajalci so lahko pravne ali
ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 113/05).
C) Vloga izvajalca za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil,
mora vsebovati:
1. navedbo naziva, sedeža in drugih
splošnih podatkov o izvajalcu, ki se javlja
na javni razpis za določitev organizacij za
kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
ter izjavo, da bo izvajalec izvajal kontrolo
v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma
živil (Uradni list RS, št. 31/01, 52/03) in s
Pravilnikom o določitvi območij v RS, ki so
primerna za ekološko čebelarjenje (Uradni
list RS, št. 52/03) ter Uredbo Sveta Evrope
št. 2092/91;
2. dokazilo o statusu pravne ali ﬁzične
osebe in dejavnosti, za katere je registrirana
(kopija izpiska iz sodnega registra RS, ki je
star največ dva meseca);
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V primeru, da je izvajalec tuja pravna ali
ﬁzična oseba, ki še ni vpisana v sodni register v RS mora predložiti dokazilo, da je v
postopku registracije;
3. dokument (akt o ustanovitvi ali statut
ali notranji pravilnik), ki zagotavlja varovanje
zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o
varovanju osebnih podatkov;
4. kopijo akreditacijske listine akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
določenih s standardom SIST EN 45011 (v
nadaljevanju: akreditacijska listina), oziroma
kopijo pogodbe o izvedbi postopka akreditiranja, kjer je iz podrobnega opisa obsega
akreditacije razvidno, da izvajalec želi pridobiti akreditacijsko listino;
5. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
6. navedbo oziroma inventar tehnične
opreme potrebne za izvajanje kontrole ter
dokazilo o usposobljenosti za izvajanje analiz.
Če izvajalec nima lastne tehnične opreme za jemanje vzorcev tal in vzorcev rastlin,
oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora predložiti pisno izjavo, da
bo v primeru izbire na tem javnem razpisu
sklenil pogodbeno razmerje z laboratorijem,
najkasneje v 15 dneh po določitvi organizacije;
7. dokazilo, da izvajalec ima možnost
vstopa v HKOM – hrbtenico komunikacijskega omrežja državne uprave oziroma pisno
izjavo, da si bo možnost vstopa v primeru
izbire na tem javnem razpisu zagotovil najmanj 30 dni po določitvi organizacije;
8. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organogram preglednosti, ki prikazuje
organizacijske in upravne strukture zaposlenih ter shemo hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku
kontrole;
– postopek sprejema prijav pridelovalcev,
– način obveščanja pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– opis pregledovanja kontrolnih točk pri
posameznem pridelovalcu,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– odreditev ukrepov, ki so potrebni, da
se zagotovi izvajanje predpisov o ekološki
pridelavi,
– postopke vzorčenja za analizo,
– navedbo kriterijev pri ocenjevanju pred
izdajo certiﬁkatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi
certiﬁkatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– letni načrt kontrole,
– postopke reševanja pritožb pridelovalcev,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije;
9. seznam zaposlenih ali pogodbenih
delavcev, ki bodo opravljali dejavnosti organizacije za kontrolo in dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti, (izobrazba, delovne
izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
10. bilanco stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto;
11. osnutek pogodbe s pridelovalci;
12. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli;
13. osnutek certiﬁkata oziroma potrdila
za ekološke pridelke oziroma živila;
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja vseh stroškov, ki jih bi v primeru določitve zaračunavali pridelovalcem
za svoje storitve.
Če so izvajalci tuje pravne ali ﬁzične osebe morajo predložiti dokazila v slovenščini
in dati pisno izjavo, da bodo vsi postopki in
vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku.
Kolikor vloga nima vseh zahtevanih dokumentov iz točke C, se šteje kot nepopolna. Prav tako se kot nepopolna šteje tista
vloga, ki jo izvajalec po pozivu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v treh
dneh ne dopolni. Nepopolne in prepozno
prispele vloge se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno dostaviti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
do 3. 1. 2006. Pisne vloge morajo biti do-

stavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z besedami: za javni razpis določitev organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
– ne odpiraj!
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
4. 1. 2006 ob 12. uri v sobi 713 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, v Ljubljani.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
52/02, 56/03) imenuje strokovno komisijo za
odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih
na javni razpis.
F) Določitev in sklenitev pogodbenega
razmerja
Minister z odločbo določi eno ali več
organizacij za kontrolo ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Najkasneje v 30 dneh po objavi odločbe minister z določenimi organizacijami za
kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno
razmerje.
Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas,
če izvajalec že ima akreditacijsko listino, ki
jo je izdala Slovenska Akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki je
vključena v Evropsko akreditacijo.
Kolikor izvajalec nima akreditacijske listine vendar je v postopku za pridobitev
akreditacijske listine, bo pogodba sklenjena
za določen čas dveh let od izdaje odločbe o
imenovanju organizacije za kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
H) Informacije: vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Sektorju za sonaravno kmetijstvo, tel. 01/478-90-37 (Tomaž Džuban),
01/478-90-60 (Sonja Jurcan).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 50001-3/2005/54
Ob-35705/05
V okviru javnega razpisa PHARE 2003
Donacijska shema: ''Izboljšanje računalniške
pismenosti brezposelnih'' (SI 0309.02), ki je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005 (Ob-20699/05), so bile sklenjene naslednje pogodbe za nepovratna sredstva:

1.

2.

Prijavitelj:
Naziv in kraj

Naslov projekta

RRA Severne Primorske,
Regijska razvojna agencija
d.o.o. Nova Gorica,
Mednarodni prehod 4,
5290 Šempeter pri Gorici
Ljudska univerza
Murska Sobota, Zavod
za permanentno
izobraževanje, Slomškova
ulica 33, 9000 Murska
Sobota

Vstopi v računalniški svet za
lažji vstop v ''svet'' dela

ROBO okrožje Murska
Sobota (Računalniško
opismenjevanje
brezposelnih oseb okrožja
Murska Sobota)

Predvideno
trajanje
projekta
(dnevi)

Znesek donacije
v EUR

Stopnja
ﬁnanciranja
upravičenih
stroškov (%)

Doseženo
število točk
na izboru

365

304.640,09

90,00%

482,50

365

222.233,00

90,00%

433,00
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Prijavitelj:
Naziv in kraj

Naslov projekta

3.

B2 izobraževanje in
informacijske storitve
d.o.o., Tržaška cesta 42,
1000 Ljubljana

Računalniško
opismenjevanje brezposelnih
v Podravju

4.

Šolski center Velenje, Trg
mladosti 3, 3320 Velenje

Temeljita računalniška
gradnja – e-TRG
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Stran

9407

Predvideno
trajanje
projekta
(dnevi)

Znesek donacije
v EUR

Stopnja
ﬁnanciranja
upravičenih
stroškov (%)

Doseženo
število točk
na izboru

365

295.967,68

90,00%

428,00

365

286.894,55

90,00%

428,00

5.

A.L.P. PECA, podjetje za
PRIDEM – Priprava na
razvoj in trženje produktov informatizirano delovno
Mežiške doline d.o.o.,
mesto
Prežihova ulica 17, 2390
Ravne na Koroškem

365

299.109,53

89,66%

426,00

6.

Ljudska univerza
Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 3a, 4270
Jesenice

Računalniška znanja – pot
do zaposlitve

365

206.920,40

90,00%

421,50

7.

Ljudska univerza Koper,
Cankarjeva 33, 5000
Koper

Izboljšanje računalniške
pismenosti brezposelnih
– Ljudska univerza Koper

365

183.434,40

90,00%

419,50

8.

IPAK, Inštitut za simbolno Izobraževanje razvojnikov
analizo in razvoj
spletnih aplikacij
informacijskih tehnologij,
Efenkova 61, 3320 Velenje

365

82.790,00

88,80%

415,29

9.

Center za
interdisciplinarne in
multidisciplinarne
raziskave in študije
Univerze v Mariboru,
Krekova ulica 2, 2000
Maribor

ROMB – računalniško
opismenjevanje brezposelnih
oseb v Mariborski regiji

365

297.000,00

90,00%

414,50

Šolski center Velenje, Trg
mladosti 3, 3320 Velenje

Dodatno usposabljanje
računalniških znanj – eDURZ

365

294.954,86

90,00%

414,00

11.

UPI – Ljudska univerza
Žalec, Ulica Ivanke
Uranjek 6, 3310 Žalec

Z računalnikom do novih
priložnosti

365

268.187,36

90,00%

410,00

12.

Šolski center Novo mesto, Računalniško
Šegova ulica 112, 8000
opismenjevanje brezposelnih
Novo mesto
na področju širše Dolenjske
in Bele krajine

365

262.673,64

90,00%

410,00

13.

KADIS Kadrovsko
izobraževalni inženiring
d.o.o., Koprska 72, 1000
Ljubljana

R.O.B.O. – računalniško
opismenjevanje
brezposelnih oseb

365

298.539,00

90,00%

407,00

Računalniško usposabljanje
brezposelnih invalidov

14.

Laser Computer
računalništvo, razvoj,
proizvodnja, trgovina,
servis, izobraževanje
d.o.o., Dunajska cesta 51,
1000 Ljubljana

365

167.704,10

90,00%

403,50

Doba Evropsko poslovno
izobraževalno središče,
Prešernova 1,
2000 Maribor

Inovativni pristop k
poučevanju in učenju za
večjo usposobljenost in
konkurenčnost brezposelnih
oseb

365

120.307,75

90,00%

402,00

10.

15.

16.

Andragoški zavod Maribor DISNET – e-učna mreža
– Ljudska univerza,
za nezaposlene osebe s
Maistrova 5, 2000 Maribor posebnimi potrebami

365

188.316,00

90,00%

398,50

17.

Univerza na Primorskem, Računalniško
Fakulteta za management opismenjevanje brezposelnih
Koper, Cankarjeva 5, 5000 na Primorskem
Koper

365

296.829,84

90,00%

396,00

18.

Razvojna agencija
Računalniško pismeni v
Sinergija d.o.o., Kranjčeva zaposlitev
3, 9226 Moravske Toplice

365

225.542,70

90,00%

391,50

19.

Tehniški šolski center
Nova Gorica, Cankarjeva
10, 5000 Nova Gorica

365

254.398,43

90,00%

387,50

Brezposelni v ePrihodnost

Stran

9408 /

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Prijavitelj:
Naziv in kraj

Naslov projekta

Znanstveno raziskovalno
središče Bistra Ptuj,
Slovenski trg 6, 2250 Ptuj

Izboljšanje računalniške
pismenosti brezposelnih
– Znanstveno raziskovalno
središče Bistra Ptuj
Z uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije
(IKT) do večje zaposljivosti

Šolski center Slovenske
Konjice – Zreče, Škalska
cesta 7, 3210 Slovenske
Konjice
VLS Computers d.o.o.,
Izboljšanje računalniške
Efenkova 61, 3320 Velenje pismenosti brezposelnih
– VLS Computers d.o.o.
Perftech, podjetje za
Računalniška pismenost
proizvodnjo in uvajanje
brezposelnih – korak na poti
novih tehnologij d.o.o.,
do Lizbonskih ciljev
Baragova 5, 1000
Ljubljana
Izobraževalni center
Računalniško
energetskega sistema,
opismenjevanje brezposelnih
Hajdrihova 2, 1000
v Dolenjski regiji – ROBDOR
Ljubljana
Ljudska univerza Ormož,
Izboljšanje računalniške
Vrazova ulica 12, 2270
pismenosti brezposelnih
Ormož
– Ljudska univerza Ormož
Izobraževalni center
Računalniško
energetskega sistema,
opismenjevanje
Hajdrihova 2, 1000
brezposelnih v osrednji
Ljubljana
Sloveniji – ROBOS
Šolski center Ljubljana,
e-GO
Aškerčeva 1,
1000 Ljubljana
Ipis, računalniška
Računalniško
usposabljanja d.o.o.,
opismenjevanje brezposelnih
Bobovek 7a, 4000 Kranj
na področju Občine Tržič in
sosednjih občin
A-Soft d.o.o., podjetje
Dolenjska regija na poti k
za inženiring, trgovino in
računalniški pismenosti
svetovanje, Litijska cesta
171, 1000 Ljubljana
PRAH, Izobraževalni
Računalniška pismenost za
center, avtošola in drugo
vsakogar
izobraževanje d.o.o.,
Brestovška cesta 15, 3250
Rogaška Slatina
Zveza za tehnično kulturo Računalniško
Slovenije, Lepi pot 6, 1000 opismenjevanje brezposelnih
Ljubljana
v Pomurski, Podravski in
Savinjski regiji
Srednja elektroIzobraževanje na področju
računalniška šola Maribor, računalniške pismenosti:
Smetanova ulica 2, 2000
osnovno, napredno in
Maribor
specialistično usposabljanje
iz IKT (Phare 2003)
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Predvideno
trajanje
projekta
(dnevi)

Znesek donacije
v EUR

Stopnja
ﬁnanciranja
upravičenih
stroškov (%)

Doseženo
število točk
na izboru

365

241.903,24

90,00%

386,00

365

264.225,30

90,00%

385,50

365

287.128,00

90,00%

373,00

365

384.902,09

90,00%

368,00

365

96.895,43

90,00%

365,00

365

152.316,25

90,00%

364,00

365

296.842,45

90,00%

364,00

365

282.641,00

90,00%

357,50

365

97.761,00

90,00%

352,50

365

296.745,88

90,00%

350,00

365

135.528,95

90,00%

344,50

365

288.357,00

90,00%

341,00

365

118.060,00

90,00%

337,50

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 321-205/2003/148
Ob-36014/05
Na podlagi 65. in 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter na
podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih in
organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo
nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 13/05),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

javni razpis
za določitev organizacij za kontrolo
nad pridelavo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
A) Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil.
B) Izvajalci: izvajalci so lahko pravne ali
ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organiza-

cije za kontrolo nad pridelavo in predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 113/05).
C) Vloga izvajalca za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil, mora vsebovati:
1. naziv, sedež in drugi splošni podatki o
izvajalcu, ki se javlja na javni razpis za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo
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integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter izjavo, da bo izvajalec izvajal kontrolo
v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi
poljščin (Uradni list RS, št. 10/04), s Pravilnikom o integrirani pridelavi grozdja in vina
(Uradni list RS, št. 63/02), s Pravilnikom o
integrirani pridelavi sadja (Uradni list RS, št.
63/02) in s Pravilnikom o integrirani pridelavi
zelenjave (Uradni list RS, št. 63/02);
2. dokazilo o pravnem statusu pravne ali
ﬁzične osebe in dejavnosti, za katere je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra
RS, ki je star največ dva meseca).
V primeru, da je izvajalec tuja pravna ali
ﬁzična oseba, ki še ni vpisana v sodni register v RS mora predložiti dokazilo, da je v
postopku registracije;
3. dokument (akt o ustanovitvi ali statut
ali notranji pravilnik), ki zagotavlja varovanje
zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o
varovanju osebnih podatkov;
4. kopijo akreditacijske listine akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil določenih
s standardom SIST EN 45011 (v nadaljevanju: akreditacijska listina), oziroma kopijo
pogodbe o izvedbi postopka akreditiranja,
kjer je iz podrobnega opisa obsega akreditacije razvidno, da izvajalec želi pridobiti
akreditacijsko listino;
5. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
6. navedbo oziroma inventar tehnične
opreme potrebne za izvajanje kontrole ter dokazilo o usposobljenosti za izvajanje analiz.
Če izvajalec nima lastne tehnične opreme za jemanje vzorcev tal in vzorcev rastlin,
oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora predložiti pisno izjavo, da
bo v primeru izbire na tem javnem razpisu
sklenil pogodbeno razmerje z laboratorijem,
najkasneje v 15 dneh po določitvi organizacije;
7. dokazilo, da izvajalec ima možnost
vstopa v HKOM – hrbtenico komunikacijskega omrežja državne uprave oziroma pisno
izjavo, da si bo možnost vstopa v primeru
izbire na tem javnem razpisu zagotovil najmanj 30 dni po določitvi organizacije;
8. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organogram preglednosti, ki prikazuje
organizacijske in upravne strukture zaposlenih ter shemo hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku
kontrole;
– postopek sprejema prijav pridelovalcev,
– način obveščanja pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– opis pregledovanja kontrolnih točk pri
posameznem pridelovalcu,
– odreditev ukrepov, ki so potrebni, da
se zagotovi izvajanje predpisov o integrirani
pridelavi,
– postopke vzorčenja za analizo,
– navedbo kriterijev pri ocenjevanju pred
izdajo certiﬁkatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi
certiﬁkatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– letni načrt kontrole,
– postopke reševanja pritožb pridelovalcev,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije;
9. seznam zaposlenih ali pogodbenih
delavcev, ki bodo opravljali dejavnosti orga-
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nizacije za kontrolo in dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti, (izobrazba, delovne
izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
10. bilanco stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto;
11. osnutek pogodbe s pridelovalci;
12. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli;
13. osnutek certiﬁkata za integrirane pridelke oziroma živila;
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja vseh stroškov, ki jih bi v primeru določitve zaračunavali pridelovalcem
za svoje storitve.
Če so izvajalci tuje pravne ali ﬁzične osebe morajo predložiti dokazila v slovenščini
in dati pisno izjavo, da bodo vsi postopki in
vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku.
Kolikor vloga nima vseh zahtevanih dokumentov iz točke C, se šteje kot nepopolna. Prav tako se kot nepopolna šteje tista
vloga, ki jo izvajalec po pozivu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v treh
dneh ne dopolni. Nepopolne in prepozno
prispele vloge se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno dostaviti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, do 3. 1.
2006. Pisne vloge morajo biti dostavljene v
zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z besedami: za javni razpis določitev organizacije za kontrolo
nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil – ne odpiraj!;
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
4. 1. 2006 ob 15. uri v sobi 713 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, v Ljubljani.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
52/02, 56/03) imenuje strokovno komisijo za
odpiranje, pregled in ocenitev vlog, prispelih
na javni razpis.
F) Določitev in sklenitev pogodbenega
razmerja
Minister z odločbo določi eno ali več
organizacij za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Najkasneje v 30 dneh po objavi odločbe minister z določenimi organizacijami za
kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno
razmerje.
Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas,
če izvajalec že ima akreditacijsko listino, ki
jo je izdala Slovenska Akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki je
vključena v Evropsko akreditacijo.
Kolikor izvajalec nima akreditacijske listine vendar je v postopku za pridobitev
akreditacijske listine, bo pogodba sklenjena
za določen čas dveh let od izdaje odločbe o
imenovanju organizacije za kontrolo integrirane pridelave.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
H) Informacije: vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo

Stran

9409

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Sektorju za sonaravno kmetijstvo, tel. 01/478-90-37 (Tomaž Džuban),
01/478-90-60 (Sonja Jurcan).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-36045/05
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS,
št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja
(www.podjetniskisklad.si), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za
leti 2004 in 2005 in Sprememb poslovnega
načrta Slovenskega podjetniškega sklada
za leto 2005, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002-2006, Programa »Državna
garancijska shema za mala in srednja velika
podjetja za obdobje 2003-2006 in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja
Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za izdajanje garancij za dolgoročne
kredite najete pri bankah v Republiki
Sloveniji za novo tehnološko opremo v
letu 2005-2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izdajanje garancij za
dolgoročne kredite za nakup nove tehnološke opreme za mala in srednje velika podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški
sklad (v nadaljevanju Sklad) v sodelovanju
z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d.,
Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Deželna
banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska
banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d.,
Probanka d.d. in SKB banka d.d.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 1.000,000.000 SIT.
Sklad koristi pri izdajanju garancij tudi
pomoč Evropskega Investicijskega Sklada
– European Investment Fund v obliki protigarancij. Pomoč je del Večletnega programa za podjetja in podjetništvo za obdobje
2001-2006.
Garancije za dolgoročne kredite se odobrijo za investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca oziroma oddaje
info najave pa do 31. 12. 2006.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije Sklada se izdajajo najkasneje
do 31. 12. 2006.
2. Pogoji in merila za izdajanje garancij
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 100 zaposlenih (mala
podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki
do 2,3 mrld SIT in srednje velika podjetja do
100 zaposlenih in letni promet do 11,5 mrld
SIT), ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki opravljajo dejavnost
razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede po Standardni klasiﬁkaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
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– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila ﬁnančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Med upravičene stroške ne spadajo
izdatki za nakup transportnih sredstev in
transportne opreme in pisarniška oprema.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za
srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (proﬁtabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto ﬁnančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
Tehnološka oprema mora biti kupljena od
tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba
ne sme biti več kot 25% povezana z upravičencem oziroma lastniški delež ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%.
2.2. Pogoji za izdajo garancij
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– nakup nove tehnološke opreme (stroji
in oprema), ki so povezana z razširitvijo
obstoječega podjetja ali pa z ustanovitvijo novega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki
vključuje temeljno spremembo proizvoda ali
proizvoda/storitve ali proizvodnega/storitvenega procesa v podjetju. Med upravičene
stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces. Ti stroški
so stroški transporta, montaže opreme in
neposredni stroški izobraževanja). Kot nova
tehnološka oprema se upošteva tehnološka
oprema, ki je izdelana vsaj v letu 2005 in
je še nerabljena. Nakup nove tehnološke
opreme mora predstavljati smiselno zaključeno celoto;
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– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije ni omejena, vendar se
upošteva le neto vrednost brez DDV;
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je lahko največ 75% predračunske vrednosti oziroma do 90,000.000 SIT;
– garancija lahko tako znaša največ
72,000.000 SIT, kar predstavlja 80% kredita (glavnica brez obresti);
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev;
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente z najboljšo boniteto;
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita;
– Sklad zaračunava provizijo za garancijo 1% od vrednosti garancije enkratno.
Stroške plača podjetje na podračun Sklada odprt pri UJP Slovenska Bistrica št.
011000-6950960475;
– odplačila doba kredita je od 3 do 7 let.
2.3. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (št. novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna
udeležba, vpliv na okolje in ﬁnančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po
katerih lahko projekt prejme maks. 100 točk,
min. 45 točk je pogoj za nadaljnjo obravnavo
projekta po kvalitativnih merilih);
– kvalitatitvna (ocena na podlagi ekonomske upravičenosti investicije glede na
situacijo na trgu, ekonomske upravičenosti
investicije glede na realnost izvedbe, osebna predstavitev, intervju prijavitelja, ogled
podjetja in reference podjetja);
– analiza ﬁnančnega položaja podjetja
(ﬁnančno ravnotežje, ﬁnančna moč, ﬁnančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg)).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk po
kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje
ﬁnančnega položaja podjetja in kvalitativno
ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel
manj kot 45 točk, takoj pridobi negativno
mnenje.
Na podlagi analize ﬁnančnega položaja
podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno.
Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Razpisna komisija poda v odločanje
predlog Upravi Sklada za vse formalno
popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim
pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem in
oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. V primeru odobritve prejme
prosilec pomoč Sklada v skladu z zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu z razpisnimi
pogoji.
2.4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila
za ocenjevanje projektov s točkovnikom in
pogodba o izdaji garancije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani:
www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za garancijo sklada:
1. Prijavni list za garancijo.
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom
uspeha in bilanco stanja za leto 2004 oziroma 2005.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi
kredita s kreditnimi in zavarovalnimi pogoji.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo
o plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1,1/2,
potrjenega od krajevno pristojne izpostave
Davčne uprave RS.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
7. Konkretni predračuni, ponudbe za
upravičene stroške investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
5. 11. 2006.
Vmesni roki so: 10. 2. 2006, 15. 3. 2006,
20. 4. 2006, 15. 5. 2006, 10. 6. 2006, 5. 7.
2006, 1. 8. 2006, 25. 8. 2006, 20. 9. 2006,
10. 10. 2006 in 5. 11. 2006.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 5. 11. 2006, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 5. 11. 2006
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
193. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), in sicer v roku osem dni
od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči
o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev garancije pošljite na
naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada – nova
oprema, P3A«.
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Vse ostale informacije dobite na
tel.
02/234-12-74,
02/234-12-72
in
02/234-12-64 ali na e-mail naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 76/008/05

Ob-36017/05

Javni razpis
za izbiro izvajalca za hidromehansko
opremo (LOT H) za HE Blanca in HE
Krško
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za skupni podvig, Koprska ulica
92, 1000 Ljubljana, telefaks 01/470-41-01.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
Hidromehanska oprema, in sicer:
HE Blanca:
projektiranje, izdelava, dobava in montaža spodaj navedene opreme, izvedba preskusov ob dokončanju in odprava napak v
garancijskem roku:
– vtočna potopna stena,
– vtočne rešetke,
– vtočne zapornice in pomožna oprema
turbinskih vtokov,
– čistilni stroj,
– hidravlični žerjav z grabilcem,
– oprema za čiščenje in odvoz naplavin
– iztočne zapornice in pomožna oprema
turbinskih iztokov,
– portalni žerjav za dviganje iztočnih zapornic,
– oprema pomožnih zapornic na prelivu,
– portalni žerjav na prelivu,
– segmentne zapornice z zaklopko,
– remontna plavajoča zapornica.
HE Krško:
projektiranje, izdelava, dobava in montaža spodaj navedene opreme, izvedba preskusov ob dokončanju in odprava napak v
garancijskem roku:
– vtočna potopna stena,
– vtočne rešetke,
– vtočna zapornica in pomožna oprema
turbinskih vtokov,
– čistilni stroj,
– hidravlični žerjav z grabilcem,
– oprema za čiščenje in odvoz naplavin,
– iztočna zapornica in pomožna oprema
turbinskih iztokov,
– portalni žerjav za dviganje iztočnih zapornic,
– oprema pomožnih zapornic na prelivu,
– portalni žerjav na prelivu,
– segmentne zapornice z zaklopko.
3. Rok za dokončanje del:
HE Blanca: od podpisa pogodbe do 3. 4.
2009,
HE Krško: od podpisa pogodbe do 3. 4.
2012.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek., elektronski naslov:
vili.vindis@hse-invest.si.
(b) Datum, od kdaj je možno dvigovati
razpisno dokumentacijo: 3. 1. 2006.
(c) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 1. 2006.
(d) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
– za domače ponudnike 168.000 SIT
(DDV je vključen) z nakazilom na TRR št.
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04302-0001020424 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT H – HE Blanca in
HE Krško«;
– za tuje ponudnike 700 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na račun pri Nova
KBM d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN:
SI56 04302 0001020424, s pripisom »Tender LOT H – Blanca HPP and Krsko HPP«.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo davčno
številko in natančen naslov.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 24. 1. 2006 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.
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: 15. 2. 2006 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2006 ob 12.15, na sedežu HSE Invest
d.o.o., Obrežna 170a, Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe:
Ponudnik mora predložiti dve garanciji za
resnost ponudbe in sicer: garancijo v višini
najmanj 5% skupne neto ponudbene cene
za HE Blanca in garancijo v višini najmanj
5% skupne neto ponudbene cene za HE
Krško.). Garancija za HE Blanca mora veljati
še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe za
HE Blanca in garancija za HE Krško mora
veljati še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe
za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: usposobljenost za dobavo opreme in izvedbo del
po tem razpisu bo priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane;
5. ima stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. da je v zadnjih 10 letih izdelal za
10 mio EUR hidromehanske opreme (drsne
in kotalne zapornice, kljukaste ali segmentne zapornice z zaklopko, rešetke, dvižne
naprave za HMO ipd);
7. razpolagajo z izkušenim strokovnim
osebjem za projektiranje, izdelavo in montažo opreme, ki je predmet tega razpisa;
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8. imajo potrebno opremo za proizvodnjo
tovrstne opreme;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za takšno proizvodnjo.
10. Merila za dodelitev naročila: komisija bo ocenjevala ponudbe tako, da bo za
vsako ponudbo določila število točk po naslednjih merilih:
– višina ponudbene cene – 80 točk,
– tehnična opremljenost ponudnika – 5
točk,
– kadrovska sestava – 5 točk,
– kontrola kvalitete – 2 točki,
– reference pri podobnih delih v zadnjih
5 letih – 8 točk.
Obrazložitev meril: ponudbena cena
– (80 točk).
Število točk za vrednotenje kriterija za
višino ponudbene cene bo izračunano po
enačbi:
Tp = 80 x (1- (Cp – Cmin) / Cmin)
pri čemer pomeni:
Tp – skupno število točk
Cp – cena posameznega ponudnika
Cmin – cena najnižjega ponudnika
– tehnična opremljenost (5 točk):
– proizvodna dvorana z obdelovalnimi stroji in dvigali, ki omogočajo obdelavo
in prestavitev tudi največjega posamičnega
komada – 3 točke,
– prostor in oprema (peskalniki) za izvedbo AKZ – 2 točki,
– kadrovska sestava – (5 točk):
– projektant – 1 točka,
– tehnolog za varjenje – 1 točka,
– tehnolog za AKZ – 1 točka,
– varilci (stalno zaposlenih več kot 15)
– 1 točka,
– odgovorni vodja del na terenu – 1
točka,
– kontrola kvalitete (2 točki):
– uveden postopek v skladu z ISO
9001 – 1 točka,
– interni postopek preverjanja kvalitete – 1. točka,
– reference na podobnih delih – 8 točk;
– izdelanih vsaj 5 segmentnih zapornic z zaklopkami s hidravličnim pogonom
podobnih kapacitet kot je predmet razpisa
– 4 točke,
– izdelane vsaj 3 kosi drsnih ali kotalnih zapornic – 2 točki,
– izdelani drugi elementi hidromehanske opreme kot so: cevovodi nad dia. 2 m,
rešetke, zasuni nad dia. 2 m, dvigala, čistilni
stroji, dvižne naprave – 2 točki.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za
skupni podvig
Št. 22/05
Ob-35859/05
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado in Steletova
priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki
opravljajo naloge varstva naravnih vrednot
in kulturne dediščine in člani Slovenskega
konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine v
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Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine v
Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni
s priloženo dokumentacijo.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljubljana, Poljanska 40.
Slovensko konservatorsko društvo,
Ljubljana
Št. 25/05
Ob-35719/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
ter na podlagi sklepa Sveta Mestne občine
Velenje o sprejemu posameznega programa
prodaje stvarnega premoženja – dvosobno
stanovanje št. 07, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe Šalek 102, Velenje, parc. št.
372, k.o. Velenje, št. 360-03-224/2005-283 z
dne 15. 11. 2005, objavljenega v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje št. 20/2005
z dne 21. 11. 2005
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – dvosobno neproﬁtno stanovanje št. 07 v 3. nadstropju, v skupni izmeri 65,94 m2 (od tega
je 56,20 m2 stanovanjske površine, 5,74 m2
loža in 4 m2 kletni prostor) v večstanovanjski
stavbi Šalek 102, Velenje, ki stoji na parc.
št. 372, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno ceno
13,000.000 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
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ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22041206, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 9. 1.
2006 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 9. 1. 2006 do
12. ure na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanja Šalek 102, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj
navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.

3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 10. 1. 2006 ob 13.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske
zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje
Št. 25/05
Ob-35721/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03,
77/03) ter na podlagi sklepa Sveta Mestne
občine Velenje o sprejemu posameznega
programa prodaje stvarnega premoženja
– dvosobno stanovanje št. 01 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe Prešernova cesta 9/a, Velenje, parc. št. 280 in 2641, k.o.
Velenje, št. 360-03-223/72005-283 z dne
15. 11. 2005, objavljenega v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 20/2005 z
dne 21. 11. 2005
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – dvosobno neproﬁtno stanovanje št. 01 v 1. nadstropju, v skupni izmeri 65,13 m2 (od tega je
58,29 m2 stanovanjske površine in 6,84 m2
loža) v večstanovanjski stavbi Prešernova
9/a, Velenje, ki stoji na parc. št. 2680 in
2641, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno ceno
12,500.000 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
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te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22041206, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 9. 1.
2006 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 9. 1. 2006 do
12. ure na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanja Prešernova 9/a,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj
navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
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3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 9. 1. 2006 ob 13.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske
zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje
Št. 25/05
Ob-35724/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) ter na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega
premoženja – večsobno stanovanje v 11.
etaži – 9. nadstropje večstanovanjske stavbe Kersnikova 1, Velenje, parc. št. 1863 in
1864, k.o. Velenje, št. 360-03-227/2005-283
z dne 15. 11. 2005, objavljenega v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje št. 20/2005
z dne 21. 11. 2005
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – večsobno neproﬁtno stanovanje v 11. etaži – 9.
nadstropje v skupni izmeri 109,4 m2 (od
tega je 101,99 m2 stanovanjske površine,
5,37 m2 loža in 2,09 m2 klet) v stanovanjski
stavbi Kersnikova 1, Velenje, ki stoji na parc.
št. 1863 in 1864, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno
ceno 16,500.000 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Na-
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jemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica), pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22041206, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 9. 1.
2006 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 9. 1. 2006 do
12. ure na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanja Kersnikova 1,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj
navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upoš-
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teval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 10. 1. 2006 ob 13.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske
zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje
Št. 611-14/2005
Ob-36025/05
Občina Litija, na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za soﬁnanciranje športnih programov
v občini Litija (Uradni list RS, št. 37/05), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2006
(Uradni list RS, št. 19/05) in sprejetega Letnega programa športa v občini Litija za leto
2006, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2006 v Občini
Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci in
izvajalci športnih dejavnosti (športna društva
in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da izvajajo program športa v javnem
interesu in da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 9 mesecev v letu,
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto pred
prijavo na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili soﬁnancirani iz proračunskih
sredstev v minulem letu ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu,
– da drugi izvajalci športnih programov
ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so
na podlagi zakonskih predpisov registrirani
za opravljanje dejavnosti v športu ter druge
podatke o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
ki veljajo za gospodarske družbe in zasebnike.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi športa pod pogoji in v
skladu z letnim programom športa v Občini
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Litija, upoštevajoč proračunske možnosti in
načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in
sicer za naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok;
– interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 leta);
– šolska športna tekmovanja;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– interesna športna vzgoja srednješolske
mladine in študentov – organizirana in vodena športna vadba (od 16 do 25 let) v izbranih
športnih panogah;
– športna tekmovanja srednješolske mladine in študentov (od 16 do 25 let);
– kakovostni šport otrok in mladine, ki
tekmujejo v organiziranih sistemih državnih
panožnih zvez (šport mladih do 18 let);
– vrhunski šport otrok in mladine, ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport mladih do 18 let);
– kakovostni šport posameznikov in ekip,
ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport odraslih nad 18
let);
– vrhunski šport posameznikov in ekip, ki
tekmujejo v organiziranih sistemih državnih
panožnih zvez (šport odraslih nad 18 let);
– športna rekreacija in šport za vse;
– množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (trenerjev, vaditeljev, idr.), ki delujejo v društvih in klubih;
– nagrade in priznanja športnikom in
športnim delavcem;
– šport invalidov;
– delovanje občinske zveze športnih društev, zavoda pristojnega za šport ali druge
javne strokovne službe za šport;
– informiranje o športu, obveščanje in
propagandna dejavnost.
Posebni programi – prioritete:
I. novogradnje, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov;
II. najemnine v javnih športnih objektih
za dvoranske športe društev in klubov, ki
tekmujejo v rednih ligaških tekmovanjih na
ravni državnih panožnih zvez;
III. tekoče in investicijsko vzdrževanje
igrišč za veliki nogomet;
IV. interesna športna vzgoja osnovnošolske mladine in šolska športna tekmovanja.
Višina sredstev za soﬁnanciranje programov športa in prireditev v letu 2006 je tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu občine
Litija za leto 2006. Sredstva se razdelijo v
skladu s sprejetim letnim programom športa za leto 2006, kar je razvidno iz razpisne
dokumentacije. Izvajalci športnih programov
prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh občine Litija, http://www.litija.net/.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in

– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek,
20. 1. 2006, poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 20. 1. 2006, ali oddane osebno v sobi 44 Občine Litija do 12.
ure. Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek,
23. 1. 2006, ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni razpis
za šport 2006!". Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom in merili za
vrednotenje programov športa v občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za soﬁnanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za
namene, za katere so bila dodeljena.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
8. Dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel, soba 50, tel. 01/89-63-459
ali 89-63-438.
Občina Litija
Št. 611-14/2005
Ob-36027/05
Občina Litija, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02), Odloka o proračunu občine
Litija za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 19/05), Pravilnika in meril o soﬁnanciranju programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v
občini Litija (Ur. l. RS, št. 53/05) in na podlagi sprejetega Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2006, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Litija za leto 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti (glasbena, pevska, orkestralna, instrumentalna, plesna in folklorna,
gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska,
likovna, fotografska, ﬁlmska, video in druga
vizualna umetnost) na območju Občine Litija
v letu 2006, ki se izvaja v okviru javnih programov kulturnih društev in neformalnih skupin. Področja dejavnosti soﬁnanciranja so:
– soﬁnanciranje izvedbe javnih kulturnih
prireditev in projektov društev, ki so občinskega pomena,
– soﬁnanciranje programov redne in projektne dejavnosti kulturnih društev,
– soﬁnanciranje založništva, izdaja avtorskih edicij posameznikov in društev, ki
so povezane z umetniško ustvarjalnostjo ali
zgodovinsko in kulturno dediščino društva in
lokalne skupnosti,
– soﬁnanciranje nakupa opreme in
osnovnih sredstev za delovanje kulturnih
društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in obnovo kulturnih dvoran.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
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Na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– da so kot pravne osebe ustanovljeni ali
registrirani za opravljanje dejavnosti v kulturi
najmanj že eno leto od prijave na javni razpis za razdelitev proračunskih sredstev,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
soﬁnanciranje iz javnih sredstev,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– umetniška ali kakovostna vrednost programa oziroma projekta;
– delež lastnih in neproračunskih sredstev v ﬁnančni konstrukciji predlaganega
projekta;
– časovni obseg in trajanje projekta;
– število nastopajočih izvajalcev, rang
prireditve, tekmovanja, število obiskovalcev…
Ostala merila so navedena in podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Litija za leto 2006
in Lokalnim programom za kulturo v letu
2006 v Občini Litija za posamezna področja znaša:
– za soﬁnanciranje izvedbe javnih kulturnih prireditev in projektov društev, ki so
občinskega pomena, do 3,100.000 SIT,
– za soﬁnanciranje programov redne in
projektne dejavnosti kulturnih društev do
5,452.000 SIT,
– za soﬁnanciranje založništva, izdaje
avtorskih edicij posameznikov in društev, ki
so povezane z umetniško ustvarjalnostjo ali
zgodovinsko in kulturno dediščino društva in
lokalno skupnostjo do 1,395.000 SIT in
– za soﬁnanciranje nakupa opreme in
osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti
in delovanje kulturnih društev do 1,550.000
SIT.
V okviru razpoložljivih sredstev bodo ﬁnancirani tisti programi oziroma projekti, ki
bodo v skladu z merili v postopku izbire
ovrednoteni višje.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do vključno 23. 1. 2006 osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 12. ure
ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 23. 1. 2006 (datum poštnega žiga)
na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni
razpis 2006 – ljubiteljske kulturne dejavnosti«, na hrbtni strani ovojnice pa morajo
predlagatelji napisati svoj naziv in poštni
naslov.
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Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje predlogov
Odpiranje predlogov bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana in ne bo
javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna vloga.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku dveh mesecev po
odpiranju predlogov.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na razpisu, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku
za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50), ali
na spletnih straneh www.litija.net; dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel – soba 50 ali 52,
tel. 01/89-63-459 ali 89-63-438.
Občina Litija
Ob-36060/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
7. točke 18. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01),
3. točke 12. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00,
77/00 in 7/02) Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Mestne
občine Ljubljana
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 2 programa splošne
medicine.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju splošne
medicine.
4. Lokacija: ena koncesija bo podeljena
v četrtni skupnosti Sostro na območju Aličeve ulice, Sostrske ceste, Litijske ceste (od
hišne št. 214 do hišne št. 316) ali Ceste II.
grupe odredov, druga pa v četrtni skupnosti
Šmarna gora v naselju Zgornje Gameljne ali
v naselju Srednje Gameljne.
5. Začetek in čas trajanja koncesij
Dejavnost s koncesijo se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu
pogodbe med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
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6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
6.2.1. da kandidatu ni podeljena koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na
območju Mestne občine Ljubljana;
6.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Sostro na območju Aličeve ulice, Sostrske
ceste, Litijske ceste (od hišne št. 214 do
hišne št. 316) ali Ceste II. grupe odredov,
ali v četrtni skupnosti Šmarna gora v naselju Zgornje Gameljne ali v naselju Srednje
Gameljne.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo (velja za
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre.
7.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.2.1. da se pravna oseba zavezuje, da
bo za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju splošne medicine zaposlila dodatnega izvajalca;
7.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Sostro na območju Aličeve ulice, Sostrske
ceste, Litijske ceste (od hišne št. 214 do
hišne št. 316) ali Ceste II. grupe odredov,
ali v četrtni skupnosti Šmarna gora v naselju Zgornje Gameljne ali v naselju Srednje
Gameljne.
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2004: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001-2004: maksimalno število točk 5.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature
Kandidature morajo biti oddane na pošto
ali prispeti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zdravstvo in
socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana, do vključno petka, 24. 2. 2006.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: splošna medicina«;
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– naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zdravstvo in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: splošna medicina« je lahko samo ena kandidatura.
10. Datum odpiranja kandidatur: javno
odpiranje kandidatur bo v ponedeljek, 27. 2.
2006 ob 12. uri v Mestni občini Ljubljana,
Mestni upravi, Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo
lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana, Cigaletova ulica 5,
Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informacije: tel. 01/306-41-09, faks 01/306-41-11, el.
naslov: Sonja.Borstnar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 0313-26/2005
Ob-36170/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka (Ur. l. RS, št.
142/04), Spremembe pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Pivka, mnenja
Ministrstva za ﬁnance št. 446-95/2004/5 z
dne 22. 4. 2005 in predlog Odbora za malo
gospodarstvo in obrt z dne 22. 11. 2005
razpisujem
javni razpis
za dodelitev sredstev ﬁnančne pomoči
za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva v Občini Pivka
I. Predmet natečaja je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka subvencioniranje obrestne mere ter stroškov najema
dolgoročnega kredita.
Višina razpisanih sredstev: 2,400.000
SIT.
Subvencioniranje obrestne mere v višini do 5 odstotnih točk, subvencioniranje
stroškov najema kredita do 2,5% vrednosti
kredita.
Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let.
Višina pomoči ne sme presegati 55%
upravičenih stroškov investicije.
Upravičenci
Na natečaj se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani sobodajalci in mala podjetja, ki so registrirani
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij;
– imajo sedež ali samostojno enoto na
območju Občine Pivka.
Pogoji
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem,
ki poleg pogojev iz 1. točke natečaja izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
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– minimalni znesek posojila znaša
1,000.000 SIT ter maksimalni znesek vseh
subvencioniranih kreditov znaša 15,000.000
SIT;
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po
njenem zaključku;
– dolgoročna posojila odobrena v letu
2005
Namen
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov;
– nakup, graditev, adaptacijo poslovnih
prostorov;
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
– posodobitev obstoječih proizvodnih in
storitvenih kapacitet.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo.
– vloga na obrazcu vloga 2005 - subv.
obresti;
– pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko;
– dokazila o stroških najema kredita;
– amortizacijski načrt odplačevanja kredita.
II. Vloge, rok za prijavo in obdelava vlog
Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem
obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo. Vlagatelji jamčijo s
svojim podpisom za pravilnost podatkov navedenih na predpisanih obrazcih. Obrazci
se dobijo na Občini Pivka, v sprejemni pisarni oziroma na spletni strani Občine Pivka
www. pivka.si.
Vloge obravnava Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Pivka. Na podlagi
mnenja Odbora za malo gospodarstvo in
obrt, odloči o vloženih vlogah upravni organ
z odločbo oziroma na podlagi sklenjene pogodbe.
Na osnovi predloga komisije bo župan v
osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev.
Občinska uprava ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to
potrebno za ugotavljanje upravičenosti in
izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Namensko porabo proračunskih sredstev
preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko
pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do
dneva vračila sredstev v primerih, ko se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delni ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti ukrep prejel
druga javna sredstva (občinska, državna ali
mednarodni viri) in skupna pomoč po pravilu
»de minimis« presega 100.000 UER v obdobju treh let,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, soﬁnancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prepozno vložene vloge po tem razpisu
se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo.
Vloge sprejema do 31. 1. 2006 Občina
Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih
kuvertah z oznako "Ne odpiraj - prijava na
javni razpis – subvencija obresti".
Občina Pivka

Javne dražbe
Ob-35709/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Statuta Občine Ig (Ur. l. RS,
št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta občine Ig št. 403-02/05-006 z dne
24. 3. 2005 in št. 403-02/011/2005 z dne
15. 12. 2005 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 20. 12. 2005
objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo kompleksa zemljišč
za poslovno obrtno dejavnost v
prostorsko ureditvenem območju
VP 14/2 k.o. Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: kompleks
zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v
prostorsko ureditvenem območju VP 14/2
k.o. Ig s sledečimi parcelami:
– parcela št. 1247 – travnik – 1789 m2,
– parcela št. 1251/1 – travnik –
7200 m2,
– parcela št. 1252/1 – travnik – 969 m2,
– parcela št. 1169 – travnik v solastnem
deležu do 54% – 16105 m2,
– parcela št. 1171/5 – travnik – 557 m2,
– parcela št. 1246/4 – travnik –
5367 m2,
– parcela št. 1246/5 – travnik –
2028 m2,
– parcela št. 1498 – vodotok – 719 m2,
pri čemer je navedena parcela nezazidljiva
v pasu ca. 200 m2,
– parcela št. 1260/3 – travnik –
4070 m2,
– parcela št. 1246/3 – travnik – 220 m2,
pri čemer se za navedeno parcelo še ureja
prenos lastninske pravice s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pri čemer pa
prenos lastninske pravice ni sporen,
vse skupaj tako 39024 m2.
Navedene parcele predstavljajo kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč na
poselitvenem območju VP 14/2, pri čemer
so navedene parcele namenjene poslovno
obrtni gradnji.
Parcele ustrezajo vsem zahtevam in
standardom obstoječih urbanističnih predpisov, ki veljajo za Občino Ig. Parcele predstavljajo zaokrožen kompleks, področje je
ravninsko, vidnost in dostop sta ugodni.
3. Parcele se prodajajo izključno skupaj
in v paketu ter zato nakup posamezne parcele ni možen. Izklicna cena za parcele znaša
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9.862,75 SIT/m2, skupaj tako 384,883.956
SIT + 20% DDV v znesku 76,976.790 SIT.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 11. 1. 2006 v prostorih Občine Ig, ob 16 uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 384,883.956 SIT, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 1,000.000
SIT.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni
po zaključku dražbe ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje,
da je odstopil od nakupa, plačana varščina
pa zapade prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 38,488.395 SIT na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
s pripisom javna dražba za kompleks zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o. Ig
ter se na javni dražbi izkazati z originalnim
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
ﬁzične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo identiﬁkacijsko številko za
DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodajajo pod naslednjimi izrecnimi pogoji, ki jih bo moral
upoštevati kupec, kot sledi:
Posebni pogoji
– Kupec se zaveže, da bo od lastnikov
sosednjih zemljišč, to je od lastnika parcele
št. 1170 k.o. Ig, od lastnika parcele št. 1169
v solastnem deležu do 46% k.o. Ig, od lastnika parcele št. 1251/3 in 1252/3 obe k.o.
Ig, od lastnika parcele št. 1251/2 k.o. Ig
in lastnika parcele št. 1252/2 k.o. Ig kupil
njihova navedena zemljišča v skupni izmeri
36969 m2 za enako ceno kot bo dosežena
na javni dražbi Občine Ig, in sicer v roku 30
dni od javne dražbe.
– Kupec se s podpisom kupoprodajne
pogodbe zaveže vključiti v izdelavo Občin-
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skega lokacijskega načrta v nadaljevanju
(OLN) in se obveže, da bo upošteval do
sedaj izdelan program dejavnosti.
Namembnost
Namembnost objektov je opredeljena
v izdelani informativni mreži karejev. Posamezni kareji so namenjeni za gradnjo
trgovine z živili, poslovni objekt in proizvodnjo živilske tehnologije, poslovni objekt
s trgovino z gradbenim materialom, poslovno proizvodni objekt kovinske galanterije, poslovne površine za lesno predelavo,
površine za zagotavljanje parkirnih površin
težkim tovornjakom in gradbeni mehanizaciji, površine za gostinstvo in turizem, šport
in rekreacijo ter izobraževalno dejavnost.
Poleg naštetih dejavnosti si Občina Ig pridržuje pravico, da v fazi izdelave doda še
katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih
potrdi občinski svet. Nobena dejavnost ne
bo smela imeti negativne vplive na okolje,
kar bo razvidno iz izdelane celovite presoje
posega na okolje.
Komunalna infrastruktura
Kupec se zaveže, da bo podpisal z Občino Ig Urbanistično pogodbo o medsebojnih obveznostih za izgradnjo komunalne infrastrukture po programu opremljanja
zemljišča, ki bo sestavni del OLN-ja. Gradnja komunalne infrastrukture bo potekala
skladno s terminskim planom opredeljenim
v OLN-ju.
Predkupna pravica v primeru nadaljnje
prodaje
Predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
komunalno neopremljenih zemljišč s strani
kupca kot uspelega dražitelja ima Občina Ig
na predvidenem koridorju komunalne infrastrukture, in sicer za enako ceno kot je bila
izklicna cena na dražbi.
Predkupno pravico na zemljiščih, ki so
predmet te javne dražbe, imajo tudi podjetniki, ki se izkažejo, da imajo stalno bivališče
oziroma sedež gospodarske družbe ali sedež samostojnega podjetništva v Občini Ig
ali že obstoječo poslovno dejavnost v Občini
Ig oziroma so predvidene dejavnosti v izdelanem programu na dan dražbe, in sicer za
enako ceno, kot je bila dosežena nakupna
cena na dražbi.
12. Kolikor kupec zemljišča ne prične z
gradnjo komunalne infrastrukture v roku treh
let po sprejemu OLN-ja, mora vsa zemljišča
vrniti Občini Ig v last in posest po izklicni
ceni na dražbi. V zvezi s tem pogojem mora
Občina Ig dostaviti kupcu priporočeni poziv z rokom za izvedbo prenosa lastninske
pravice v roku 30 dni. Kolikor navedeni rok
sporazumno in dogovorno ni spoštovan, lahko Občina Ig poseže po ustreznih pravnih
sredstvih.
13. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno kupljeno.
14. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudila Natalija Skok,
in sicer dne 9. 1. 2006 ob 13. uri.
15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne
odškodnine, razen do vračila eventualno
vplačane varščine.
16. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Natalija Skok, tel. 01/280-23-14.
Občina Ig
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Št. 035-1/05-3
Ob-35839/05
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Majšperk št. 035-1/05-1 z dne
25. 10. 2005, Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, ki jo zastopa županja
dr. Darinka Fakin, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk.
II. Predmet javne dražbe je nepremičnina:
– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
264/15, pripisane pri vl. št. 230, k.o. Skrblje, v velikosti 928 m2, za izklicno ceno
1,948.800 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Nepremičnina, opredeljena v II. točki
te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, 4. 1. 2006 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Majšperk.
IV. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe);
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO;
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali ﬁzično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno torka
3. 1. 2006 plačati varščino v višini 200.000
SIT. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 voden pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine
za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
V. Pogodbe o prodaji nepremičnin morajo biti sklenjene najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Majšperk k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil. Zaradi
česar mu zapade varščina v korist Občine
Majšperk.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnin
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je možen 30. decembra 2005 in 3. januarja
2006.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani županje, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
3. 1. 2006 plačal varščino za nepremičnino,
ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
VII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo, lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk

Razpisi delovnih
mest
Št. 181-00-52/2005-22
Ob-35573/05
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto v Sekretariatu generalnega sekretarja/Službi za
organizacijo in kadre/Oddelku za delovnopravne zadeve:
višji svetovalec za delovno pravne zadeve (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna – pravne smeri.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 5 let za naziv višji svetovalec III,
– 6 let za naziv višji svetovalec II,
– 7 let za naziv višji svetovalec I.
Posebni pogoji:
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– pravosodni izpit.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevanih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da
nimajo dvojnega državljanstva,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče).
Dokazilo iz pete in šeste alinee bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi
delovnega razmerja. Poleg navedenih mora
kandidat izpolnjevati še spošne pogoje, določene z Zakonom o obrambi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Vojkova cesta 55, v Ljubljani.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo,
Služba za organizacijo in kadre, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
označbo za javni natečaj in navedbo delovnega mesta. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri
Tatjani Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Su 010603/2005-1
Ob-35676/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, ZJU-UPB1, št. 35/05)
Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica
2, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (m/ž).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I. Uradnik bo naloge
opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, na Okrajnem sodišču na Ptuju,
Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli
sodnik,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju,

– poročanje na sejah senata in izdelava
osnutkov sodnih odločb,…
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat 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,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alineji prejšnjega odstavka, lahko kandidat ob
prijavi nadomesti s pisno izjavo, 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 in da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj”
in z navedbo delovnega mesta.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrajno sodišče na Ptuju
Ob-35706/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Višje delovno in socialno sodišče,
Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
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2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidati bodo naloge opravljali v nazivu
višji pravosodni svetovalec III in višji pravosodni svetovalec II.
5. Pogoji za opravljanje dela:
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 – 2/04), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
6. 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 (izda ga Ministrstvo
za pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno
sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na elektronski
naslov: marjeta.dornik@sodisce.si z oznako
»javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji Urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 119-3/2005-68
Ob-35710/05
Upravna enota Ljubljana na podlagi 56.
člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
2/04 (10/04 – popr.), 23/05, 62/05 Odl. US
in 75/05 Odl. US) objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
1. svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje
za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Proletarska 1 v Ljubljani.
K prijavi morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– potrdila o državljanstvu,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdila ali pisno izjavo 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,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdili o izpolnjevanju teh
dveh pogojev predložiti pred imenovanjem
v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, ustrezni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z
označbo "za javni natečaj – svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko
pravne zadeve v Izpostavi Moste-Polje"),
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov: ue.ljubljana@gov.si.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
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Št. 66/2005-1
Ob-35830/05
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri
Celju razpisuje na podlagi 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in
8/96) prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Šentjur pri Celju.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, ki jih določata 56. in 57. člen Zakona
o socialnem varstvu (ZSV-UPB1, Ur. l. RS,
št. 36/04):
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom ZSV
ter 5 let delovnih izkušenj ali
– končana višja strokovna izobrazba iz
69. člena ZSV ter 20 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Pričetek dela je dne 1. 4. 2006. Mandat
direktorja traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Šentjur, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, z oznako »Za razpis«.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo Šentjur
Št. 112-36/2005-1-0023163 Ob-35849/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
podsekretar v službi za ﬁnančne dejavnosti (šifra delovnega mesta 184).
Razpisano delovno mesto podsekretar je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
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Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem
področja javnih ﬁnanc, z delovnimi izkušnjami v državni upravi (na ﬁnančnem področju),
s poznavanjem aplikacije MFERAC (izvrševanje proračuna) in s poznavanjem aplikacije SAPPrA (priprava državnega proračuna
in zaključnega računa).
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-36/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in
dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 1102-34/2005/1
Ob-35850/05
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto
pripravnika (m/ž) v Sektorju za statistiko naravnih virov, okolja, regionalne
statistike in geomatiko, v Oddelku za regionalne statistike.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: univerzitetna izobrazba geografske
smeri.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer
za čas opravljanja pripravništva in sicer za
osem mesecev, ter polnim delovnim časom.
Pravice in obveznosti se bodo določile glede
na strokovno-tehnično delovno mesto analitik III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko
naravnih virov, okolja, regionalne statistike
in geomatiko, v Oddelku za regionalne statistike, na področju statistik razvoja podeželja, deﬁnicije ruralnih/urbanih območij.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski
pot 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-34/2005/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem politike razvoja podeželja; problematike razmejevanja prostora
na urbana in ruralna območja; s splošnim
pregledom nad vsemi statističnimi področji;
– z znanjem uporabe računalniških programov MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Simoni Klasinc (simona.klasinc@gov.si), na
tel. 01/234-07-72.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 100-14/2005
Ob-35862/05
Republika Slovenija, Upravna enota Sežana, objavlja v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05)
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent.

Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v uradniških nazivih referent III,
referent II ali referent I.
Naloge so naslednje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti,
s področja Upravne enote Sežana, prednostno pa za območje Krajevnega urada
Divača.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, se zahteva izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja strokovna izobrazba splošne
smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen izpit za matičarja,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– kandidati 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,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati, ki nimajo opravljenega upravnega strokovnega izpita, ga morajo opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita ali izpita za matičarja, ga morajo opraviti v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo zaključnega spričevala,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
vrsti delovnih izkušenj,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
kandidat ni bil obsojen 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne
enote Sežana, Partizanska 4, Sežana, pretežno pa v prostorih Krajevnega urada Divača v Divači, Kolodvorska 3.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov: Upravna enota Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, in sicer v roku 8 dni
od dneva te objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva te objave. O izbiri bo izbranemu kandidatu izdana
upravna odločba, neizbranim kandidatom
pa sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
tel. 05/73-12-703.
Upravna enota Sežana
Št. 151/2005
Ob-35991/05
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 35/05)
objavlja dr. Janez Šušteršič, direktor Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj,
Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni natečaj za
nadomeščanje javnih uslužbenk na porodniškem dopustu na Uradu za makroekonomske analize in razvoj, kjer se bodo pravice
določile glede na naslednji uradniški naziv
(uradniki v naziv ne bodo imenovani) in naslednje naloge:
1. »Svetovalec II« v Sektorju za ekonomsko politiko in razvoj:
– analiza in prognoziranje tekočih in razvojnih gospodarskih gibanj na področju tehnološkega razvoja (analiza in spremljanje
napovedi gospodarskih gibanj v mednarodnem okolju, sintezne analize, pomoč pri obdelavi podatkov);
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– poznavanje in spremljanje predpisov,
razvojnih dokumentov in politik povezanih s
področjem dela ter priprava strokovnih podlag za njihovo oblikovanje;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s področja dela;
– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela.
2. »Višji svetovalec III« v Sektorju za
narodnogospodarske bilance:
– spremljanje in napovedovanje potrošnje gospodinjstev in izdatkov zasebnih
neproﬁtnih institucij (ekonometrično modeliranje, vključno z razvojem funkcije zasebne potrošnje in spremljanjem cenovnih
gibanj);
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– priprava kompleksnih analiz, informacij
in poročil na področju dela;
– analiza povezav med posameznimi
makroekonomskimi kategorijami;
– priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– poznavanje in spremljanje predpisov,
razvojnih dokumentov in politik povezanih s
področjem dela ter priprava strokovnih podlag za njihovo oblikovanje;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s področja dela;

Št.

116-117 / 23. 12. 2005 /

– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela.
3. »Svetovalec II« v Sektorju za socialno analizo in razvoj:
– sodelovanje pri projektu na področju
spremljanja in vrednotenja socialnega in človekovega razvoja;
– spremljanje posameznih elementov
usposobljenosti in njihovega vpliva na človekov, socialni in societalni razvoj (priprava
indikatorjev izobraževanja);
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– priprava analiz in poročil ter sodelovanje pri drugih tekočih nalogah Urada;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– poznavanje in spremljanje predpisov,
razvojnih dokumentov in politik povezanih s
področjem dela ter priprava strokovnih podlag za njihovo oblikovanje;
– dajanje strokovnih mnenj, predlogov,
ukrepov in pobud;
– uporaba in razvoj metodoloških orodij
in informacijskih sistemov povezanih s področja dela;
– sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami povezanimi s področjem dela.
Splošni pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za delovno mesto »svetovalec II«,
– najmanj 3 leta 4 mesece delovnih izkušenj za delovno mesto »višji svetovalec
III.«
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom ZJU lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Želena znanja:
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij,
– aktivno (višja raven) znanje angleškega jezika in pasivno (osnovna raven) znanje
drugega svetovnega jezika,
– poznavanje metod raziskovalnega dela
(na področju ekonomije pri tč. 1 in 2 ter sociologije pri tč. 3).
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata, da
ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata o
nekaznovanosti (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Zaželena so tudi druga dokazila vaše
strokovne usposobljenosti (potrdila, priporočila,...). Prednost bodo imeli kandidati s:
– prakso in znanjem s področja dela,
– smislom za povezovanje parcialnih podatkov v celoto,
– smislom za skupinsko delo in izkušnjami pri sodelovanju v projektih ter smislom za
komunikativnost in
– morebitnimi izkušnjami na področju
raziskovalnega dela,
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– dobrim poznavanjem ekonometričnega
modeliranja s pomočjo programskih paketov
EViews, JMulTi, GiveWin ali drugih ekonometričnih programskih paketov.
Za splošne informacije lahko pokličete
na telefon 478-10-87 (Marija Polanc).
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, za obdobje nadomeščanja javnih
uslužbenk na porodniškem dopustu. S pripravniki bomo sklenili delovno razmerje za
čas opravljanja pripravništva, z možnostjo
kasnejše sklenitve delovnega razmerja za
določen čas za obdobje nadomeščanja javnih uslužbenk na porodniškem dopustu.
Kandidate, ki bodo poslali popolno prijavo in bodo glede opisa izkušenj in priloženih
drugih dokazil v največji meri izpolnjevali
zahtevane pogoje, bomo povabili na razgovor. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor,
bodo opravljali praktičen preizkus znanja.
Neizbrane kandidate bomo v roku osmih
dni od dneva, ko bo opravljena končna izbira, obvestili, da niso bili izbrani. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Prijavo pošljite do 5. 1. 2006 na naslov Urada, oziroma na elektronski naslov:
gp.umar@gov.si, s pripisom »Razpis za (zaporedna številko področja dela)«. Rok za
vlaganje prijav začne teči naslednji dan po
objavi besedila javnega natečaja v Uradnem
listu RS. Če je prijava poslana po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji
dan roka za prijavo.
Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj
Št. 1/2005-459
Ob-35992/05
Razpisna komisija Zdravstvenega doma
Radeče na podlagi sklepa 37. redne seje Sveta zavoda z dne 21. 12. 2005 in sprememb in
dopolnitev drugega in tretjega odstavka 29.
člena Statuta ZD razpisuje delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Radeče.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji programa.
Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delovnem času. Kolikor je za direktorja imenovan zdravnik, ki je že zaposlen v
ZD Radeče, je le-ta istočasno tudi strokovni
vodja zavoda, polovico delovnega časa pa
opravlja dela zdravnika specialista ene od
dejavnosti, ki jo izvaja zavod.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja ustanovitelja ZD za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v
15 dneh po objavi na naslov: Zdravstveni
dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče – z
oznako »prijava na razpis-ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Razpisna komisija
Zdravstvenega doma Radeče
Št. 1101-10/2005/1
Ob-35994/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
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svetovalec – pripravnik v Sektorju za
proračun.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali upravne smeri.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter 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.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za proračun, Beethovnova 11, 1000
Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Generalni sekretariat,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št: 1101-10/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 122-420/2005
Ob-36015/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto.
višji svetovalec v službi za pravne zadeve m/ž (2 delovni mesti).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnejših gradiv,
– sodelovanje s sektorji in službami pri
pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem
proračunskega uporabnika upoštevajoč vse
ustrezne predpise,
– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
– vodenje evidenc z delovnega področja,
– samostojna priprava zahtevnejših
gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in drugi postopkov (ZPP, postopki
javnih naročil),
– sodelovanje z upravnimi organi, drugimi državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in
nosilci javnih pooblastil,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna pravne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju vodenja upravnih
postopkov.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 3 mesecih
od sklenitve delovne razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.

Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec v Službi
za pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.:
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-425/2005
Ob-36016/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec v službi za pravne zadeve
m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– sodelovanje ali pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje najzahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov,
– sodelovanje v EU delovnih telesih,
– sodelovanje v delovnih skupinah,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja dela službe.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju vodenja upravnih
postopkov.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
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– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 3 mesecih
od sklenitve delovne razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – svetovalec v Službi za
pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.:
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-419/2005
Ob-36018/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za lovstvo
in ribištvo m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vzpostavitev in vodenje evidenc in registrov z delovnega področja,
– sodelovanje pri mednarodnih in EU zadevah s področja dela,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
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6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehniške ali veterinarske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo izkušnje in znanja s področja evropskega ribiškega pravnega reda.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti v 6 mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z
označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec v
Sektorju za lovstvo in ribištvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 111-02-89-90/2005-01072-06 Ob-36019/05
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 za-
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sedbo dveh prostih uradniških delovnih mest
v Davčni upravi RS:
Na Davčnem uradu Kranj, Izpostava
Kranj:
1. referent/-ka za davčno kontrolo v
referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Vič Rudnik:
2. referent/-ka v referatu za davčno
knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
– DURS, DU Kranj, Izpostava Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg Mladinskih delovnih
brigad 14, 1001 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marja Štromajer, tel.
04/23-71-129,
– pod št. 2: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Št. 705-2/2005
Ob-36028/05
Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 283. člena Zakona o
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izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št.
40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 132/04
– odl. US: U-I-93/03-26, 46/05 – odl. US: UI-110/03-16, Up-631/03-13) objavlja razpis
za izvršitelje, in sicer:
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Postojni,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Grosupljem,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Trbovljah,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Črnomlju,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Lendavi,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Cerknici,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Ormožu,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Idriji,
1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v
Ljubljani.
I. Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor
po zakonu izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostriﬁcirano v
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje, oziroma da je opravil pravniški
državni izpit;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja
kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
II. Prijavi na razpis je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu;
pod 2. točko – zdravniško potrdilo specialista medicine dela;
pod 3. točko – potrdilo o doseženi stopnji
in vrsti izobrazbe;
pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih
najmanj dveletnih delovnih izkušnjah;
pod 5. točko – potrdilo o opravljenem izpitu za izvršitelja oziroma potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
pod 6. točko – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (spričevalo o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika
ali na drug ustrezen način);
pod 7. točko – potrdilo o nekaznovanosti
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga
pristojno sodišče), ki ne smeta biti starejša
od 30 dni;
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pod 8. točko – dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe prostorov z opremo
ter primernim vozilom po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Ur. l. RS, št. 6/99).
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja ali opravljenega pravniškega državnega izpita (pogoj iz 5. točke),
bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo
opravljanje izpita v skladu z Pravilnikom o
vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelje (Ur. l. RS, št. 95/02) v 60
dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva
predvsem delovne izkušnje, delovno dobo,
oceno o vrednosti javnega zaupanja in povezanosti bivanja izvršitelja s krajem, kjer je
sedež okrajnega sodišča, za območje katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega
sodišča in mnenje zbornice izvršiteljev.
Pisne prijave na razpis za imenovanje
za izvršitelja z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu RS. Prijavljeni kandidati bodo o izboru
obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem
postopku.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-36029/05
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja prosto delovno mesto:
vodja Media Deska v Republiki Sloveniji.
Glavne naloge vodje Media Deska v Republiki Sloveniji so:
– skrbi za logistično in strokovno pomoč
prijaviteljem Republike Slovenije za sredstva programa Media plus in Media Training
ter drugih prihodnjih programov Medie,
– skrbi za splošno informiranje vseh zainteresiranih prijaviteljev o razpisanih vsebinah, pogojih in rokih,
– vzpostavlja in utrjuje stike na domači in
regionalni ravni med udeleženci programov
Media Plus in Media Training ter drugih prihodnjih programov Medie,
– vodi promocijo namenov in ciljev programov Media Plus in Media Training ter
drugih prihodnjih programov Medie na področju Republike Slovenije.
Pogoji za sklenitev delovnega razmerja
vodje Media Deska:
– visoka (univerzitetna) izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja avdiovizualne industrije,
– aktivno znanje angleškega ali francoskega jezika in enega tujega jezika Evropske skupnosti pasivno,
– poznavanje produkcijskih, distribucijskih in promotivnih značilnosti avdiovizualne industrije,
– poznavanje evropskih podpornih sistemov na avdiovizualnem področju,
– obvladovanje dela z računalnikom in
raznih računalniških orodij,
– poznavanje predpisov s področja javnih ﬁnanc in javne uprave,
– poznavanje evropskih ustanov in predpisov z avdiovizualnega področja.
Obvezne priloge prijavi:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice,

– dokazilo o aktivnem znanju angleškega ali francoskega jezika in dokazilo o pasivnem znanju enega tujega jezika Evropske
skupnosti,
– življenjepis s poudarkom na področju
delovanja avdiovizualne industrije.
Kandidati oziroma kandidatke ne smejo
biti povezani s pravnimi osebami, ki lahko
kandidirajo za pridobitev sredstev iz programa Media Plus in Media Training.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer od dneva nastopa delovnega razmerja do 31. 12. 2006.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
v objavi zahtevanih pogojev naj kandidati
pošljejo do 2. 1. 2006 na naslov: Filmski
sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – razpis za vodjo Media Deska
v Republiki Sloveniji«.
Objava v Uradnem listu RS se šteje za
uradno objavo delovnega mesta.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Su 010111/2005
Ob-36046/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB 1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl.
US) Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2,
Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 3 prosta delovna mesta.
1. Delovno mesto »strokovni sodelavec«
je uradniško delovno mesto in se delo lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in z materialnimi
predpisi,
– proučevanje dodeljenih zadev, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po odredbi izven glavnih obravnav,
opravljanje priprav na glavno obravnavo.
4. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednika, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-36047/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB 1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl.
US) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska
cesta 15, Radovljica, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Delovno mesto »strokovni sodelavec«
je uradniško delovno mesto in se delo lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
3. Okvirna vsebina del in nalog na tem
delovnem mestu je:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in s materialnimi
predpisi,
– poučevanje dodeljenih zadev, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po odredbi izven glavnih obravnav,
opravljanje priprav na glavno obravnavo.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Radovljici,
Urad predsednice, Gorenjska cesta 15, Radovljica, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrajno sodišče v Radovljici
Št. 1711-05-468366/00
Ob-36048/05
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalec, za nedoločen čas, v
Službi za organizacijo in kadre, Oddelku
za kadre in kakovost, z naslednjimi pogoji
za zasedbo:
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Naloge na tem delovnem
mestu se opravljajo v dveh uradniških nazivih, in sicer: svetovalec II in svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za kandidate z visoko strokovno izobrazbo.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– sodelovanje pri pripravi programa izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja,
– organiziranje in spremljanje izvajanja
programa izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja.
Delo se opravlja na sedežu Ministrstva
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1101-34/2005.
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Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
K prijavi je potrebno predložiti fotokopije
dokazil o izpolnjevanju pogojev: diplome,
delovne knjižice, odločbe o imenovanju v
uradniški naziv (kolikor jo kandidat ima),
dokazila o opravljenem državnem izpitu iz
javne uprave, dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, dokazila o državljanstvu, ter pisno izjavo s katero izjavlja, 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.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani
kandidat opravi tudi v roku enega leta od prvega imenovanja v uradniški naziv, medtem
ko je strokovni izpit iz upravnega postopka
pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je Mateja Arko Košec, tel. 472-41-21.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 472-41-21 (Mateja Arko
Košec).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 132/05
Ob-36049/05
Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci, v skladu z 58 in 59. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02, 110/02, 2/04 (10/04 – popr.), 23/05
in 35/05) objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
1. referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih referent I in referent
II. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
gradbene smeri,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
enomesečnim poskusnim delom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv. Kandidat/ka, ki nima opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga mora opraviti najkasneje v roku treh mesecev od zaposlitve.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še pogoje, ki jih določa
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo vsi kandidati priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o zaključku šolanja,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci s pripisom "javni natečaj". Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po
odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Srečku
Grosman, tel. 02-566-96-10.
Občina Radenci
Št. 606/05
Ob-36171/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-UPB-1) minister
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalec/ka pod šifro 170 v Direktoratu za medije, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec/ka II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– samostojno oblikovanje gradiv in pomoč pri pripravi zakonskih, podzakonskih in
drugih aktov s področja medijev;
– pomoč pri oblikovanju pravnih podlag
za javne razpise s področja medijev;
– priprava gradiv, poročil in drugih dokumentov, ki so povezani s pravnim redom
Sveta Evrope na področju medijev;
– priprava gradiv, poročil in drugih dokumentov, ki so povezani s pravnim redom
Evropske unije na področju medijev;
– priprava in urejanje gradiv ministrstva
za postopke obravnave v Vladi RS, Državnem zboru RS in njunih delovnih in svetovalnih telesih;
– pomoč pri pripravi podatkov za ugotavljanje učinkov veljavne normativne ureditve
na področju avdiovizualne kulture;
– pomoč pri nalogah v delovnih in strokovnih skupinah in telesih evropskih institucij vezanih na dejavnost Direktorata za
medije;
– pomoč pri nudenju strokovne pomoči
pri internih projektih direktorata in ministrstva;
– pomoč pri pripravi vsebinskih izhodišč
za delo strokovno-posvetovalnih teles direktorata za področje medijev, ﬁlma in avdiovizualne kulture;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
pri ugotavljanju učinkov veljavne zakonodaje, ki ima vpliv na avdiovizualno in kinematografsko dejavnost.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno
izobrazbo oziroma najmanj 8 mesecev z
univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– imeti morajo osnovno raven znanja tujega jezika;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS,
osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki
poznajo zakonodajo s področja medijev.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega
programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu svetovalca/ke, in sicer dela in naloge svetovalca/ke II v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – svetovalec-170« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 605/05
Ob-36172/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-UPB-1) minister
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
svetovalec/ka pod šifro 171 v Direktoratu za medije, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec/ka II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– pomoč pri nudenju strokovne pomoči
pri internih projektih ministrstva;
– pomoč pri vodenju postopkov povezanih z njihovo dejavnostjo, ki so v pristojnosti
direktorata ter ministrstva;
– samostojno sprožanje ustreznih pobud
za dopolnitev oziroma spremembe ter oblikovanje ustreznih utemeljitev;
– zbiranje, urejanje in priprava vsebinskih izhodišč za delo strokovno-posvetovalnih teles direktorata za področje medijev in
avdiovizualne kulture;
– zbiranje, urejanje in priprava pri pogodbenih modusov s posameznimi tipi prejemnikov javnih sredstev na področju avdiovizualne kulture in ﬁlma;
– priprava podlag za izdajo odločb in
sklepov, ter predlaganje ustreznih pobud
ter oblikovanje ustreznih utemeljitev v zvezi
s tem;
– pomoč pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih aktov s področja avdiovizualne kulture in ﬁlma;
– pomoč pri ugotavljanju učinkov veljavne zakonodaje, ki ima vpliv na avdiovizualno
in kinematografsko dejavnost;
– priprava gradiv, poročil in drugih dokumentov, ki so povezani s pravnim redom
Sveta Evrope in Evropske unije na področju
avdiovizualne kulture;
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv
pri projektih, povezanih s članstvom Slovenije v Evropski uniji.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno
izobrazbo oziroma najmanj 8 mesecev z
univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– imeti morajo osnovno raven znanja 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.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS,
osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki
poznajo zakonodajo s področja medijev.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega
programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu svetovalca/ke, in sicer dela in naloge svetovalca/ke II, v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – svetovalec-171« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije, oziroma od objave na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
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Ob-36173/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS,
št. 96/02) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
(Ur. l. RS, št. 67/03) in 10. člena Sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana (Ur. l. RS, št. 67/03) minister za
kulturo objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice naslednjih javnih zavodov:
1. Zgodovinski arhiv na Ptuju,
2. Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Na posamezno razpisano delovno mesto
bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo
diplome. Kandidat oziroma kandidatka mora
prijavi priložiti tudi kopijo delovne knjižice.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certiﬁkatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno
znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z
dokazili o opravljenem več tedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj jezik, z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta zavoda oziroma strokovnega
sveta zavoda imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave na razpis naj kandidati oziroma
kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici za:
1. Zgodovinski arhiv na Ptuju, s pripisom
»Razpis – direktor/-ica Zgodovinski arhiv na
Ptuju« v 13 dneh po objavi razpisa;
2. Zgodovinski arhiv Ljubljana, s pripisom »Razpis – direktor/-ica Zgodovinski arhiv Ljubljana« v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije: Vesna Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 112-24/2005/3-0023176 Ob-36189/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena,
drugega odstavka 57. člena in drugega od-
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stavka 191. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za promet
na podlagi sklepa Uradniškega sveta št.
013-124/2005/1 z dne 5. 10. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
prometno politiko v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem pravne, ekonomske
ali druge ustrezne družboslovne ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in
s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni 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 me-
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stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna 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 ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za prometno politiko v Ministrstvu za promet imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer za dobo petih let z
možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu
organa v Ljubljani, Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za prometno politiko v Ministrstvu za promet bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega
razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v 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 dr. Božo Grafenauer,
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor, tel. 02/250-42-38.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal
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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 promet
Ob-36191/05
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena, v skladu s prvim odstavkom 58. člena in
109. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05) objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
1. Svetovalec – za pravne zadeve in
javna naročila, ki se lahko opravlja v nazivih: Svetovalec I in II.
Opis dela: dela in naloge s področja pravnih zadev in javnih naročil.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– 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.
Predpisane delovne izkušnje za naziv
Svetovalec II, se lahko, glede na zasedbo kandidata/ke z univerzitetno izobrazbo,
skrajšajo na 7 mesecev.
oziroma
2. Svetovalec – za pravne zadeve in
javna naročila – pripravnik, in sicer za
čas usposabljanja ter za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
Opis dela: usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave ter dela in
naloge s področja pravnih zadev in javnih
naročil.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Višji svetovalec – za investicije, ki
se lahko opravlja v nazivih: Višji svetovalec
I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III.
Opis dela: opravljanje zahtevnejših
del in nalog s področja investicij občinske
uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– 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.
Predpisane delovne izkušnje se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka (ne velja za
pripravnike), mora izpite opraviti najkasneje
v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba (ne velja za pripravnike),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (ne velja za
pripravnike),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ne
velja za pripravnike),
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata/ko
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, potrdili pa mora izbrani kandidat/ka naknadno
predložiti.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
v prostorih Mestne občine Koper, v njenih
uradnih prostorih oziroma na terenu.
Z izbranimi kandidati/kami za delovni mesti pod zap. št. 1 in 3 bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
ter s poskusnim delom tri mesece, za delovno mesto pripravnika – pod zap.št. 2 pa za
določen čas 10 mesecev za opravljanje pripravništva, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: za delovno mesto: …………..« na
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper v roku 15 dni od dneva objave.
Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Katja Turk,
zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-20.
Mestna občina Koper
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Druge objave
Ob-36322/05
Na podlagi 17. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o javnih agencijah (Ur. l.
RS, št. 52/02) ter o 13. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/04),
Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za imenovanje
nadomestnega člana upravnega odbora
Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
1. Naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet poziva: predmet poziva je
zbiranje predlogov za imenovanje enega
predstavnika gospodarstva v upravni odbor
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije.
3. Razpisni roki: poziv je odprt od objave
do 31. 1. 2006.
4. Pogoji poziva
Predloge za imenovanje nadomestnega
člana upravnega odbora Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije lahko
predložijo pravne in ﬁzične osebe.
Predlagani kandidati morajo v skladu
s 14. členom Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo,
– so strokovnjaki s področja dela oziroma dejavnosti agencije,
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– niso zaposleni v agenciji,
– niso funkcionarji v izvršilni veji oblasti in
– ne opravljajo dela oziroma dejavnosti
na področju, kjer obstaja možnost konﬂikta
med njihovimi zasebnimi in javnimi interesi
na strani agencije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj
rojstva; stopnjo izobrazbe; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in dela, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo dejavnosti na področju,
kjer obstaja možnost konﬂikta med njegovimi
zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije; kratko utemeljitev predloga.
5. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva
Izpolnjevanje pogojev javnega poziva
ugotavlja izbirna komisija, ki jo imenuje minister za gospodarstvo.
Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse prijave, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– nepopolne prijave.
6. Prednostni kriteriji
Kandidat izpolnjuje prednostne kriterije, če:
– več let deluje na gospodarskem področju,
– je aktiven na področju tehnološkega
razvoja in inovativnosti,
– dobro pozna problematiko in področje
delovanja agencije.
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7. Uporaba kriterijev: izbran bo tisti kandidat, katerega prijava bo izpolnjevala vse
splošne kriterije ter bo visoko ocenjen pri
prednostnih kriterijih poziva. Izbirna komisija
bo ustreznost prijav preverjala iz podatkov,
ki so zahtevani v 4. točki poziva, v obveznih
prilogah ter drugem priloženem materialu.
8. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
31. 1. 2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv za imenovanje članov
upravnega odbora Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije«.
Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva za
imenovanje članov upravnega odbora Javne agencije za tehnološki razvoj Republike
Slovenije.
9. Pristojni za dajanje informacij in pojasnil
je mag. Margareta Pečaver, tel. 01/478-32-36,
e-mail: margareta.pecaver@gov.si.
10. Obravnava prijav in obveščanje o izboru
Strokovna presoja prijav, prispelih na poziv bo potekala 3. 2. 2006 v prostorih Ministrstva za gospodarstvo.
Ministrstvo za gospodarstvo bo kandidata o svoji odločitvi obvestilo praviloma v 15
dneh po zasedanju in odločitvi strokovne
komisije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 12/05
Ob-35574/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpiše:
Bojan Franko, z dnem 3. 1. 2006.
Odvetniška pisarna: Gradišče 30, 1291
Škoﬂjica.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Emil Tomc, odvetnik iz Kranja, z dnem
30. 12. 2005.
Prevzemnik: Judita Verbole, odvetnica
iz Ljubljane;
Ivan Virant, odvetnik iz Žalca, z dnem
31. 12. 2005.
Prevzemnik: Jasmina Gričnik, odvetnica
iz Žalca;
Rudolf Adamič, odvetnik iz Maribora, z
dnem 30. 12. 2005.
Prevzemnik: Brigita Marčič, odvetnica iz
Ruš.
III. Preselitve:
Janja Batinić, odvetnica iz Ljubljane z
dnem 1. 8. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Gregorčičeva
ulica 17, 1000 Ljubljana;
Kristijan Gnilšak, odvetnik iz Radovljice,
z dnem 18. 11. 2005 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta
Staneta Žagarja 14, 4000 Kranj.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-35679/05
Na podlagi 29. v zvezi z 28.a členom
Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in
49/98 – odločba US in 89/99) Upravna enota Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
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izdaja poziv upnikom Društva uporabnikov
kabelskega TV sistema Radvanje.
Skladno z 28. v zvezi z 28.a členom Zakona pozivamo vse morebitne upnike Društva uporabnikov kabelskega TV sistema
Radvanje, da v roku 30 dni od objave tega
poziva tukajšnjo upravno enoto obvestijo o
svojih terjatvah do društva, sicer bo tukajšnji
upravni organ skladno z določbami Zakona
izdal odločbo o izbrisu društva iz registra
društev.
Upravna enota Maribor
Št. 05-51067
Ob-36020/05
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Predmet javne ponudbe
Predmet javne ponudbe je prodaja dveh
stanovanj, in sicer:
a) stanovanja št. 5 na naslovu Slamnikarska 9, Domžale v skupni izmeri: 31,55 m2,
ki obsega sobo, kuhinjo, kopalnico z WC,
predsobo in drvarnico. Stanovanjska stavba je vpisana v zemljiški knjigi (vložek št.
2545, parc. št. 4005, in sicer stanovanjska
stavba 540 m2, dvorišče 500 m2, neplodno
134 m2);
b) stanovanja št. 78 na naslovu Ljubljanska 90, Domžale v skupni izmeri: 32,75 m2,
ki obsega predsobo, bivalno sobo s kuhinjo, kopalnico z WC, loggio (nezasteklena)
ter klet. Stanovanje ni vpisano v zemljiško
knjigo.
3. Cena
Najnižja možna ponujena cena, ki je
predmet prodaje, je:
a) za stanovanje št. 5, Slamnikarska 9,
Domžale 7,360.000 SIT;
b) za stanovanje št. 78, Ljubljanska 90,
Domžale 14,272.000 SIT.
4. Ponudbe: ponudba je zavezujoča in
dokončna. Posredovana mora biti na podlagi dokumentacije, ki jo zainteresirani ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v času uradnih ur, najkasneje do 20. 1. 2006. Ponudnik
je lahko vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin
na območju Republike Slovenije.
5. Vsebina ponudbe
Poleg vsebine dokumentacije so sestavni deli ponudbe tudi:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravno osebo ali priglasitveni
list za samostojne podjetnike, star največ
3 mesece;
– plačilo varščine za nepremičnino v višini 300.000 SIT ter potrdilo o plačilu;
– brezpogojno podpisana prodajna pogodba, ki je priložena k dokumentaciji.
6. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 25. 1. 2006 do 15. ure. Popolne
ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale s pripisom:
Prodaja stvarnega premoženja – stanovanje
št. 5, Slamnikarska 9, Domžale in stanovanje št. 78, Ljubljanska 90, Domžale – javno
zbiranje ponudb – Ne odpiraj!
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Odpiranje ponudb bo 26. 1. 2006 ob 14.
uri, v konferenčni sobi Občine Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
7. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko
ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
8. Informacije
Podrobnejši podatki in informacije glede
predmeta javne ponudbe so dostopni na
Občini Domžale, Oddelek za premoženjske
zadeve, tel. 01/72-41-110. Ogled nepremičnine je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Domžale
Št. 611-14/2005
Ob-36026/05
Občina Litija, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Odloka o proračunu
občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št.
19/05), Pravilnika in meril o soﬁnanciranju
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija (Uradni list RS,
št. 53/05) in na podlagi sprejetega Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto
2006, objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
nastopov kulturnih društev na
preglednih območnih, medobmočnih,
regijskih, državnih in meddržavnih
tekmovanjih, srečanjih in revijah, za
soﬁnanciranje izobraževanja kadrov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
ter za soﬁnanciranje programa in
nastopov Pihalnega orkestra Litija na
javnih kulturnih prireditvah v Občini
Litija v letu 2006
1. Predmet poziva
Predmet poziva je soﬁnanciranje:
a) nastopov kulturnih društev in skupin
na preglednih območnih, medobmočnih, regijskih, državnih in meddržavnih tekmovanjih, srečanjih oziroma revijah po posameznih kulturnih zvrsteh,
b) izobraževanja vodij, mentorjev in
organizatorjev kulturnih dejavnosti v kulturnih društvih v letu 2006 ter
c) programov, nastopov in sodelovanja
Pihalnega orkestra Litija na javnih kulturnih
prireditvah, katerih organizatorji in izvajalci
so druga društva oziroma organizacije.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na pozivu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
pod točko a):
– da organizirajo in izvedejo javno kulturno prireditev – revijo oziroma pregledno
srečanje na območju Občine Litija, kjer poleg drugih kulturnih društev in skupin sodelujejo tudi predstavniki, skupine ali kulturna
društva iz Občine Litija;
– da organizirajo udeležbo kulturnega
društva, skupine oziroma posameznikov na
preglednem srečanju in reviji izven Občine
Litije, na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju v zvrsteh, kjer sodelujejo
kulturna društva in skupine iz Občine Litija.
Financiranje teh projektov poteka na
podlagi meril in kriterijev JSKD in v skladu
z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi do
porabe sredstev za ta namen.
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pod točko b):
– da imajo dokazilo o obstoju javnega
interesa s strani posameznega kulturnega
društva ali reprezentativne ZKD za določeno
izobraževanje,
– da imajo dokazilo o tem, da posameznik aktivno deluje ali vodi predmetno kulturno dejavnost v konkretnem kulturnem
društvu.
pod točko c):
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
pod a):
– vsebinski in časovni obseg prireditve,
– število nastopajočih kulturnih društev,
skupin ali posameznikov,
– rang prireditve oziroma nivo tekmovanja, število obiskovalcev…
pod b):
– število članov kulturnega društva ali
skupine, kjer kandidat deluje,
– kakovostni rang delovanja kulturne dejavnosti,
– dosedanja strokovna usposobljenost
kandidata,
– višina lastnih sredstev pri plačilu stroškov izobraževanja.
pod c):
– vsebina in obseg prireditve itd.
Ostala merila so navedena in podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.
4. Višina sredstev
Višina sredstev, v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Litija za leto 2006
in Lokalnim programom za kulturo za leto
2006 v občini Litija, za posamezno področje znaša:
– pod a) za soﬁnanciranje nastopov kulturnih društev in skupin na preglednih območnih, medobmočnih, regijskih, državnih
im meddržavnih tekmovanjih, srečanjih oziroma revijah po posameznih kulturnih zvrsteh do 1,550.000 SIT,
– pod b) za soﬁnanciranje izobraževanja
vodij, mentorjev in organizatorjev kulturnih
dejavnosti v kulturnih društvih do 930.000
SIT,
– pod c) za soﬁnanciranje programov,
nastopov in sodelovanja Pihalnega orkestra
Litija na javnih kulturnih prireditvah, katerih
organizatorji in izvajalci so druga društva
oziroma organizacije, do 1,550.000 SIT.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2006 se
morajo porabiti v tekočem koledarskem
letu.
6. Rok za oddajo predlogov oziroma prijave: prvi rok za zbiranje oziroma oddajo
predlogov je 20. 1. 2006, poziv pa je odprt
do konca porabe sredstev za ta namen.
Prijave morajo biti oddane na ustreznem
obrazcu in poslane izključno po pošti s priporočeno pošiljko.
7. Oddaja in dostava predlogov
Naslov za oddajo predlogov je: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Predlogi se oddajo priporočeno po pošti, v zaprti kuverti s pripisom na sprednji
strani »Ne odpiraj – neposredni poziv 2006
– soﬁnanciranje pod postavko a), b) ali c)

in …besedilo iz 1. točke tega poziva«, na
hrbtni strani ovojnice pa morajo predlagatelji
napisati svoj naziv in poštni naslov.
Predlogov, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani s priporočeno poštno
pošiljko, komisija ne bo obravnavala in bodo
neodprti vrnjeni pošiljatelju.
8. Odpiranje predlogov: po pregledu
predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva
pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo
predlog izločen kot nepopolna vloga in se bo
zavrgla s sklepom.
9. Izid poziva
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu poziva najkasneje v roku enega meseca po
odpiranju prijav.
S predlagatelji projektov, ki bodo izbrani
na pozivu, bodo sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 50 ali
52) ali na spletnih straneh www.litija.net;
dodatne informacije v zvezi s pozivom pa
dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, tel.
01/89-63-459.
Občina Litija
Št. 68/2005

Ob-36050/05

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 37/4 – katastrska kultura –
sadovnjak v izmeri 196 m2, vl. št. 345 k.o.
Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 5,046.373 SIT;
b) parc. št. 2992/7 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 232 m2, vl. št. 65 k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 2,194.536 SIT;
c) kompleks nepremičnin: parc. št.
5800/1, pašnik 1625, neplodno 331 m2,
parc. št. 5798, njiva 594 m2 in parc. št. 5795,
travnik 1960 m2, neplodno 14 m2, vse k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 52,677.035 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, navedeno v 2.
točki pod črko a in b, je že v posesti ﬁzičnih
oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši ﬁzičnih oseb. Stavbno zemljišče,
ki je predmet javnega zbiranja ponudb, navedeno pod črko c) 2. točke, je skladno s
planskimi akti in urbanistično dokumentacijo
predvideno za posege in ureditve, ki predvidevajo med drugim tudi izgradnjo župnijskega središča (cerkve z župniščem in trgom
ter funkcionalnim zemljiščem).
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
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državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra. Pogoj za oddajo ponudbe za nakup predmeta citiranega pod
črko c) 2. točke, je predložitev dokazila, iz
katerega bo izhajalo, da je ponudnik registriran za upravljanje z župnijskim središčem
Rimskokatoliške cerkve.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe oziroma dokazilo o registraciji za upravljanje z župnijskim središčem Rimskokatoliške cerkve;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 9. 1. 2006, do
12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za prodajo zemljišč v lasti občine Piran zaradi zaokrožitve gradbenih parcel.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade
v korist Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje navedenih pod črkama a) in b) 2.
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točke na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/61-750-33; o predmetu prodaje navedenem pod črko c) 2. točke pa na
Uradu za pravne zadeve Občine Piran, tel.
05/67-10-351.
Občina Piran
Ob-35993/05
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem, v zadevi
St 8/2005 z dne 2. 12. 2005 nad dolžnikom
INOP d.o.o. – v stečaju, Cesta krških žrtev
135, 8270 Krško, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(II. narok)
I. Predmet prodaje
1. Osnovna sredstva; to je oprema stečajnega dolžnika (računalniki, tiskalniki, stoli, pohištvo, ploter, varilni aparat, kompresor
itd.) vse po cenitvenem seznamu.
Premoženje pod 1. točko se prodaja v
kompletu, izklicna cena je znižana za 40%
in znaša 356.256 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
2. Tehnična dokumentacija za izdelavo
asfaltnih baz s pripadajočo opremo (5 kosov
CD in 46 kosov registratorjev).
Premoženje pod 2. točko se prodaja v
kompletu, izklicna cena je znižana za 40%
in znaša 91.200 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
3. Zaloga materiala – ostanki; to je (razni
vijaki, podložke, matice, elektromotorji itd.)
vse po cenitvenem seznamu.
Premoženje pod 3. točko se prodaja v
kompletu, izklicna cena je znižana za 40%
in znaša 18.590 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 14. 9. 2005. Izklicna cena je v skladu s cenitvenimi poročili, ki
jih je izdelal stalni sodni cenilec in izvedenec
Zvonko Jezernik, univ. dipl. inž.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po načelu »videno kupljeno« po posameznih kompletih
ali skupaj, prednost ima ponudnik, ki kupuje
več kompletov, oziroma vse skupaj.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednice stečajnega senata (154. člena ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi z prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 3. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
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sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine in dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače ﬁzične in pravne osebe ter tuje ﬁzične in pravne osebe
ob pogojih vzajemnosti (za nepremičnine),
ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino
v določeni višini izklicne cene. Sodelovati pa
ne morejo tiste ﬁzične osebe, ki so določene
v 153. členu I., II. in III. odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri
Banki Celje, št. 06000-0955273177, s pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje
ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega
ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče Krško, Cesta krških žrtev 12, 8270
Krško, s pripisom – Stečajni postopek St
8/2005 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80, GSM 041/652-185 in
na spletni strani www.svetovanje-kos.si.
Stečajni upravitelj
Ob-36178/05
Veletrgovina Global p.o. v stečaju, Stari
trg 3, Ljubljana, na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. 121/01 z dne 19. 12. 2005 objavlja
zbiranje ponudb
za prodajo pravne osebe – stečajnega
dolžnika Veletrgovina Global p.o., – v
stečaju
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Pravna oseba Veletrgovina Global p.o.
v stečaju, se proda na način zbiranja ponudb z objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Najnižja prodajna cena je 133,211.873,20
SIT (tolarska protivrednost 556.000 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
16. 12. 2005).
Prodajni pogoji:
1. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe skladno z
veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupec po
153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
2. Zainteresirani kupci morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti kopijo
overjenega potrdila o državljanstvu, oziroma
overjen izpis iz sodnega registra.
3. Ponudbe s prilogami je potrebno oddati najkasneje 15 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS.
Pisne ponudbe morajo vsebovati ceno in
rok plačila skladno s pogoji razpisa.
Ponudbe je potrebno poslati s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov mag.
Majda Šantl, stečajna upraviteljica, Peričeva
35, Ljubljana z oznako za javni razpis.
4. Rok in način plačila kupnine: rok plačila oziroma zapadlost plačila je največ do
90 dni od dneva sklenitve pogodbe o prodaji
pravne osebe s kupcem.
5. Prodajna pogodba s kupcem se sklene najkasneje v roku 15 dni od zadnjega
dne zbiranja ponudb.
6. Način plačila kupnine: z vplačilom v
gotovini (SIT) na TR stečajnega dolžnika
št. 02044-0254446760 odprt pri NLB, upniki stečajnega dolžnika kot kupci tudi s pobotom kupnine z njihovimi terjatvami, ki se
izplačajo na podlagi glavne delitve.
7. Varščina v višini 10% od izklicne cene
mora biti plačana na TRR stečajnega dolžnika Veletrgovina Global p.o. v stečaju,
(02044-0254446760), najkasneje ob ponudbi oziroma s predložitvijo nepreklicne bančne garancije na prvi poziv katerekoli banke
z območja Republike Slovenije v istem roku.
Plačila varščine so oproščeni upniki stečajnega dolžnika, če njihove terjatve dosegajo
varščino.
8. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh po končanem zbiranju
ponudb. Če več ponudnikov ponudi enako
ceno, se ponudnike pozove da izboljšajo
ponudbo.
9. Če izbrani kupec v 15 dneh od zadnjega dne zbiranja ponudb ne sklene veljavne
prodajne pogodbe se mu varščina ne vrne
in zapade v korist stečajne mase. Če kupec
v pogodbenem roku ne plača kupnine, se
šteje pogodba za razdrto, vplačano varščino
pa zadrži prodajalec.
10. Zavarovanje plačila kupnine se izvrši
s predložitvijo nepreklicne bančne garancije
na prvi poziv katerekoli banke z območja
Republike Slovenije ob sklenitvi prodajne
pogodbe. Zavarovanja so oproščeni upniki,
če njihove terjatve dosegajo kupnino in če
se kupnina da v celoti pobotati z njihovimi
terjatvami.
11. Prodana pravna oseba se izroči kupcu 1 dan po plačilu celotne kupnine.
12. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Dodatne informacije so možne po predhodnem dogovoru na tel. 041/335-189.
Stečajna upraviteljica
Majda Šantl
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Ob-36193/05
Stečajni upravitelj stečajnega dolžnika Zukič Šeﬁk s.p. – v stečaju, Dragonja
25, Sečovlje, objavlja na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Kopru, opr. št. St 78/2004 z dne 13. 12.
2005
javno zbiranje ponudb
I. Predmet prodaje je ena polovica nepremičnine, ki je v naravi vrstna stanovanjska hiša (½ vmesnega dela trojčka) na
naslovu Dragonja 25, Sečovlje, s pripadajočim stavbnim zemljiščem. Neto koristna
površina celotnega stanovanjskega objekta
znaša 124,80 m2. Nepremičnina je vpisana
v zemljiško knjigo k.o. Raven, vl. št. 37,
parcela št. 174 – stavba, površine 52 m2,
last Zukič Šeﬁk, Dragonja 25 – Slama, Sečovlje, vse po cenilnem elaboratu z dne
november, 2005.
II. Prodajni pogoji
Nepremičnina se prodaja z javnim zbiranjem ponudb.
Najnižja ponujena cena za nepremičnino
ne sme biti nižja od 8,500.000 SIT. Davek
na promet nepremičnine ni vračunan v navedeni ceni. Davek in vse druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
Pravico do udeležbe pri prodaji imajo
ﬁzične osebe, ki predložijo potrdilo, da so
državljani Republike Slovenije in pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
predložijo izpisek iz sodnega registra.
Rok za zbiranje ponudb je vključno do
dne 16. 1. 2006. Ponudbe se pošljejo na
naslov Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska
9, opr. št. St 78/2004 – Zukič Šeﬁk s.p. – v
stečaju, 6000 Koper, z oznako »Ne odpiraj
– zbiranje ponudb«.
Vsak ponudnik mora do vključno 13. 1.
2006 vplačati na poslovalni račun Zukič
Šeﬁk s.p. – v stečaju, odprt pri NLB d.d.,
Ljubljana, št.: 02013-0255117579, varščino
v višini 850.000 SIT.
Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ponujeno ceno, plačilni rok,
vsa potrebna dokazila in listino ali izjavo po
153/4 členu ZPPSL. Upoštevale se bodo
samo popolne ponudbe.
Pri izbiri ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo ceno. Če bosta dve ali več ponudb
enakih, se bo izbor najboljšega ponudnika
opravil z na naroku izvedeno javno dražbo,
na kateri lahko sodelujejo ponudniki katerih
ponudbe bodo enake in bodo ugotovljene
kot najboljše.
Nepremičnina se prodaja bremen prosta
in po načelu »videno – kupljeno«.
Uspeli ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh od prejema
obvestila o izboru. Vplačana varščina se
uspelemu ponudniku vračuna v kupnino,
drugim pa vrne v 15 dneh od izbire, brez
obresti.
Uspeli ponudnik mora plačati celotno
kupnino najpozneje v 30 dneh od sklenitve
prodajne pogodbe. V primeru za več kot 10
dni odloženega plačila, mora kupec pred
sklenitvijo pogodbe predložiti ustrezno garancijo prvovrstne banke, na prvi poziv brez
možnosti ugovora.
Če kupec v predpisanem roku ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plače
celotne kupnine, prodajalec lahko razdre
pogodbo, vplačano varščino pa zadrži kot
skesnino.

Kupec prevzame nepremičnino bremen
prosto v last in posest z dnem plačila celotne kupnine, oziroma z dnem izročitve nepreklicne bančne garancije.
Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
eventualne druge informacije in se dogovorijo za ogled nepremičnine pri stečajnem
upravitelju na tel. 01/51-11-592.
Narok za izbor prispelih ponudb bo dne
19. 1. 2006, ob 9. uri na Okrožnem sodišču
v Kopru, soba 311/III.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po končanem izbiranju ponudb.
Stečajni upravitelj

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-11/2005-4
Ob-35587/05
Pravila Sindikata Zdravstva in socialnega varstva Slovenije, VEHO Dom starejših občanov Horjul, sprejeta dne 8. 9.
2005, se hranijo na Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 111
Ljubljana.
Št. 121-7/1996-4/9
Ob-36031/05
1. Pravila o delovanju Sindikata Podjetja I & I, Poslovalnice Ilirska Bistrica,
Vojkov drevored 2a, 6250 Ilirska Bistrica,
se z dnem 31. 12. 2005 izbrišejo iz evidence hrambe statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica.
2. Pravila so bila vpisana v evidenco
statutov pri Upravni enoti Ilirska Bistrica
pod zaporedno številko 29, dne 26. 12.
1996.
Št. 101-2/2005-1401
Ob-36032/05
1. Upravna enota Ilirska Bistrica sprejme v hrambo Pravila Sindikata Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja
z nepremičninami Slovenije, SKVNS,
ZSS (skrajšano: Sindikat Komunalnega
podjetja Ilirska Bistrica), z dne 16. 11.
2005.
2. Pravila o delovanju sindikata so vpisana v evidenci statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ilirska Bistrica, pod zaporedno številko
35, dne 9. 12. 2005.
3. Sindikat Komunalnega podjetja Ilirska
Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, Prešernova 7, postane pravna oseba z dnem
izdaje odločbe o hrambi pravil navedenih v
1. točki izreka te odločbe.
Št. 101-18/2005-3
Ob-36033/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Center z dnem 15. 12. 2005 sprejme v
hrambo statut z nazivom »Pravila Sindikata zavoda SVIZ« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 313 za sindikat z imenom:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Mestne galerije
Ljubljana, kratico: SVIZ Mestne galerije Ljubljana in sedežem: Mestni trg 5,
Ljubljana.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-103/2005-5
Ob-35575/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 12. 12. 2005 izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija
družb Vita Commerce d.o.o., Podutiška
c. 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Vita Commerce d.o.o.), in MIP d.d., Panovška c. 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: MIP d.d.), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic
družbe MIP d.d., ki je bila objavljena dne
15. 11. 2005. Na podlagi javne ponudbe
naj bi družba Vita Commerce d.o.o. pridobila nadzor nad družbo MIP d.d.
Glede na podatke iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja,
da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-109/2005-3
Ob-35685/05
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 13. 12. 2005 na podlagi priglasitve

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 112-150/2005

Ob-36030/05

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) za področje
Občine Kobarid
Na podlagi 38. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu Agencija) objavlja, da je
prejela vlogo za dodelitev radijske frekvence
za opravljanje storitev večtočkovnega
mikrovalovnega distribucijskega sistema
(MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz
in namerava izdati odločbo o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi
pogoji:
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koncentracije izdal odločbo, s katero je
v skladu s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/00;
v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je
nameravana koncentracija družb Hypo
Leasing podjetje za ﬁnanciranje, d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, in ABC
investicije investicijska družba, d.o.o.,
Dunajska cesta 106, Ljubljana, MM
Omega investicijska družba, d.o.o.,
Dunajska cesta 106, Ljubljana, MM
Sigma investicijska družba, d.o.o.,
Dunajska cesta 106, Ljubljana, IM
Nepremičnine, d.o.o., Dunajska cesta
106, Ljubljana, Nagele Nepremičnine,
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana,
ter Nagele Alpha Nepremičnine,
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Družba Hypo Leasing je z lastniki zgoraj navedenih družb sklenila predpogodbe,
na podlagi katerih namerava v prihodnjih
dveh letih skleniti pogodbe o prenosu poslovnih deležev in postati lastnik teh družb
v celoti, kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Predmetna koncentracija zadeva nepremičninski sektor. Na podlagi podatkov
iz priglasitve in drugih dostopnih informacij
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad za varstvo konkurence

A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 –
12,5 GHz z največjo pasovno širino 400
MHz, za področje Občine Kobarid.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za
spektralno gostoto pretoka moči (angl.
spectral power ﬂux density (pfd)) v (dBW/
(MHz.m2)), ki jih določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco pod navedenimi pogoji, da v 30
dneh od objave vložijo vlogo za dodelitev
radijske frekvence, ki je predmet te objave. V vlogi naj vlagatelj poda tudi predlog
o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o dodelitvi frekvenc,
ki so predmet te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže
in objavi javni razpis za dodelitev radijske
frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
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Objave
gospodarskih družb
Št. 18/2005
Ob-35596/05
Skladno s četrtim odstavkom 465. člena Zakona o gospodarskih družbah, družba
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska
cesta 22, objavlja obvestilo o pridobitvi večinskega deleža:
Skladno z drugim odstavkom 465. člena
Zakona o gospodarskih družbah nas je dne
13. 12. 2005 ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, obvestila, da sta ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, in njena odvisna družba TRIGLAV, ﬁnančna družba,
d.d., Slovenska 54, Ljubljana, na dan 6. 12.
2005 skupaj imetnici 167.474 delnic družbe
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., z oznako SLLG, kar predstavlja 61,21% delež v osnovnem kapitalu
družbe SLOVENIJALES d.d.
Uprava družbe
Ob-35854/05
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Iskra
Avtoelektrika d.d., Polje 15, Šempeter pri
Gorici, kot prevzemna družba objavlja obvestilo, da je bila dne 14. 12. 2005 registrskemu sodišču v Novi Gorici predložena
pogodba o pripojitvi prevzete družbe Iskra
Avtoelektrika – Orodjarna d.o.o. Vrtojbenska ul. 62, Šempeter pri Gorici, k prevzemni družbi Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15,
Šempeter pri Gorici. Pogodbo o pripojitvi je
pred tem na svoji redni seji dne 23. 11. 2005
pregledal nadzorni svet prevzemne družbe
in sprejel pisno poročilo o pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini družbenik prevzete družbe po izpolnitvi
obveznosti in izteku rokov iz 516. člena
ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in
tretjega odstavka 516. člena ZGD na sedežu prevzemne družbe vsak delovni dan
med 9. in 14. uro. Družba mora vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin.
Prevzemna družba je stoodstotni in edini
lastnik prevzete družbe in uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala prevzemne družbe, lahko v roku
enega meseca od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo sklic skupščine prevzemne
družbe.
Iskra Avtoelektrika d.d.
Uprava
Ob-35996/05
Družba Noviforum programska oprema
in mediji d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Noviforum d.o.o.) objavlja
obvestilo o vložitvi delitvenega načrta, na
podlagi katerega bo prišlo do oddelitve dveh
novih družb od družbe Noviforum d.o.o., v
sodni register.
Pri tem družba Noviforum d.o.o. opozarja upnike in predstavnike delavcev, da jim
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bo na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji
delovni dan, brezplačno dala prepis delitvenega načrta.
Imetnike deležev družbe Noviforum
d.o.o. ta obvešča, da bo družba Noviforum
d.o.o. na zasedanju skupščine predložila
potrebne listine, ki jih zahteva 533.f člen
Zakona o gospodarskih družbah (delitveni
načrt; letna poročila družbe Noviforum d.o.o.
za zadnja tri poslovna leta; zaključno poročilo družbe Noviforum d.o.o.).
Pred odločanjem o soglasju za delitev bo
direktor družbe Noviforum d.o.o. imetnike
deležev obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od
sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine ter ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta.
Direktor družbe
Ob-36063/05
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa edinega družbenika Itaka, družba za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor z
dne 30. 9. 2005 o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije objavljamo začetek
redne likvidacije in poziv upnikom.
Dne 30. 11. 2005 je Okrožno sodišče v
Mariboru pri vložku št. 1/01749/00, matična
št. 5347777, vpisalo začetek redne likvidacije družbe Itaka, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Glavni trg 17/b,
Maribor.
Upnike vabimo, da v roku 30 dni po objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na sedež družbe
Itaka, d.o.o. – v likvidaciji, Glavni trg 17/b,
Maribor.
Prijave terjatev morajo biti v pisni obliki
v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje
upravičenost terjatve.
Itaka, d.o.o. – v likvidaciji,
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-35579/05
Skupščina družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., s sedežem v Lenartu, Kidričeva
8, je na svoji seji dne 19. aprila 2005 pod
6. točko dnevnega reda sprejela naslednji
sklep: zmanjša se osnovni kapital družbe.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini
92,333.520 SIT se zniža za 46,333.520 SIT
tako, da po zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 46,000.000 SIT.
Glede na navedeno poslovodja družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., Kidričeva 8, 2230 Lenart, skladno z določbami
454. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, poziva upnike družbe, da se
zglasijo pri družbi in podpišejo izjavo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Saubermacher Slovenija d.o.o.
direktor družbe
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav.
Št. 564
Ob-35838/05
Začasni direktor družbe Snaga Javno
podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
v skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine
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družbe Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana, objavlja
sklep
o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala, sprejet na skupščini družbe
dne 9. 12. 2005
1. Osnovni kapital družbe Snaga Javno
podjetje d.o.o. se zaradi izločitve premoženja, ki ga družba ne uporablja, zniža iz dosedanjih 2.953,120.000 SIT za 445,295.846,11
SIT na 2.507,824.153,89 SIT.
2. Zmanjšanje se opravi z vračilom stvarnega vložka v vrednosti 445,295.846,11
SIT družbeniku Javnemu holdingu Ljubljana, d.o.o. Predmet stvarnega vložka, ki se
vrača družbeniku so nepremičnine parc. št.
510/5, 515/2 in 510/2, vse k.o. Trnovsko
predmestje.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
lahko prijavi za vpis v register eno leto po
drugi objavi sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala in po tem, ko poslovodja predloži
dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala oziroma jim je
zagotovila varščino.
Na podlagi zgoraj navedenega sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
Snaga javno podjetje d.o.o., Ljubljana, začasni direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu
z objavljenim tem sklepom.
Snaga d.o.o., Ljubljana
Janko Kramžar
začasni direktor
Ob-36051/05
Direktor družbe AS Domžale ALU, d.o.o.,
Domžale, Karol Korošec, družba je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/20685/00 skladno z določbo 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini 53,340.000 SIT se zniža za 33,310.000
SIT tako, da bo novi osnovni kapital znašal
20,030.000 SIT. Znižanje osnovnega kapitala se izvede zaradi umika lastnih poslovnih
deležev.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
AS Domžale ALU, d.o.o., Domžale
direktor
Karol Korošec

Sklici skupščin
Ob-36009/05
Uprava družbe sklicuje na podlagi 6.3.
točke statuta delniške družbe TRIO d.d.,
Tržič
9. sejo skupščine
družbe TRIO d.d., Tržič,
ki bo v torek 24. 1. 2006 ob 10. uri na
sedežu družbe TRIO d.d., Tržič.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
predstavitev notarja, ki bo prisostvoval skupščini družbe.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:

– predsednika skupščine,
– preštevanje glasov.
3. Poročilo uprave o tekočih poslovnih
rezultatih, poteku postopka prisilne poravnave in ukrepih za uspešen potek in zaključek
postopka prisilne poravnave.
Predlog sklepov:
Sklep št.....: skupščina družbe TRIO d.d.,
Tržič sprejme poročilo uprave o poteku postopka poravnave nad družbo.
Sklep št.....: skupščina družbe TRIO d.d.,
Tržič skladno z 49.a in 49.b členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom; vse pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
Dosedanji osnovni kapital znaša
176,400.000 SIT in je razdeljen na 176.400
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1000 SIT.
Osnovni kapital se zaradi potreb prisilne
poravnave poveča za 25,000.000 SIT, za
kar se izda 25.000 novih navadnih delnic po
nominalni vrednosti 1000 SIT.
Osnovni kapital po povečanju znaša
201,400.000 SIT in bo razdeljen na 201.000
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Delnice bodo vplačane s stvarnimi vložki (konverzija upniških terjatev nastalih po
sklepu o začetku postopka prisilne poravnave).
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do nakupa novih delnic se izloči.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo je lahko le pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo
na skupščini družbi pravočasno pisno napovejo najkasneje pa tri dni pred izvedbo
skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, najkasneje 20 dni pred datumom sklica skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo
upravi na sedežu družbe v roku 14 dni od
dnevne objave sklica. Predlogi morajo biti
pisni, obrazloženi in posredovani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina začne in bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala družbe
TRIO d.d., Tržič.
TRIO d.d., Tržič
direktor Stano Plahhuta

Zavarovanja
SV 1682/05
Ob-36323/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
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Kranja, opr. št. SV 1682/05 z dne 20. 12.
2005, je trisobno stanovanje številka 8 v izmeri 72,30 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Begunjska ulica 13, Kranj, stoječe na parc. št. 942/9 k.o.
Kranj, last zastaviteljice Nine Vastl, Sorška
cesta 32, Škofja Loka, na temelju prodajne pogodbe z dne 2. 12. 2005, sklenjene s
prodajalkama Angelo Kern, Maistrov trg 12,
Kranj in Elizabeto Fleišer, Ručigajeva 34,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 54.410 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan plačila, z obrestno mero, ki je seštevek
veljavnega 12-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 1,9% p.a., z odplačilom v
192 zaporednih mesečnih anuitetah v višini,
ki zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan v
mesecu, od katerih prva mesečna anuiteta
zapade v plačilo dne 31. 1. 2006, zadnja pa
31. 12. 2021.
SV 1007/05
Ob-36324/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1007/05 z dne 19. 12.
2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4 v izmeri 61,65 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Ulica Staneta Severja 9, stoječe
na parc. št. 1621/1, k.o. Sp. Radvanje, ki
je last Igorja Hauptmana, stan. Regentova
ulica 10, Maribor in Barbare Skubic, stan.
Trubarjeva cesta 14, Grosuplje, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 15. 12. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Igorja Hauptmana, stan. Regentova ulica 10, Maribor in Barbare Skubic, stan. Trubarjeva cesta 14, Grosuplje, v
višini 60.000 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
SV 506/2005
Ob-36325/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter, opr. št. SV 506/2005 z dne 16. 12.
2005, sta enosobno stanovanje št. 2, v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Blaževa ulica 10, Škofja Loka,
izmeri 59,90 m2, parc. št. 643/2, vl. št. 555,
k.o. Škofja Loka, ter stanovanje št. 1, v
prvi etaži stanovanjskega objekta na naslovu Blaževa ulica 10, Škofja Loka, izmeri
43,30 m2, parc. št. 643/2, vl. št. 555, k.o.
Škofja Loka, zastavljeni v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 65.500 CHF, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 2,1% p.a., kar
znaša na dan 10. 11. 2005 skupaj 3,52%
p.a., s končnim rokom plačila 31. 12. 2025,
ter z možnostjo enostranskega odstopa od
kreditne pogodbe s strani upnice – banke v primeru, če je dolžnik – kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne ali dveh
zaporednih mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter ostalimi
pogoji razvidnimi iz kreditne pogodbe št.
270584010.
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SV 1135/05
Ob-36326/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 1135/05, DK 82/05,
je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 41 v
skupni izmeri 51,10 m2 in s shrambo v kleti,
v 7. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki
stoji na parc. št. 3868/13 k.o. Domžale, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 47.000 EUR s pp.
SV 1871/2005
Ob-36327/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opravilna številka
SV 1871/2005 z dne 15. 12. 2005, je bila
nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje
številka 82, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka Kardeljeva 57, Maribor, v izmeri
67,75 m2, s pripadajočo kletno shrambo
številka 82 v izmeri 3,35 m2, stoječega na
parceli številka 100/1, pripisani pri vložni številki 57, katastrska občina Spodnje
Radvanje, last dolžnika in zastavitelja Kuharič Aleksandra, EMŠO 0203972501148,
stanujočega Maribor, Kramarjeva ulica 25,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 6. 12. 2005, s prodajalko Danijelo Verbančič, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 51.590 CHF s pripadki, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 30. 11. 2022.
SV 1875/2005
Ob-36328/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora opravilna številka SV 1875/2005
z dne 20. 12. 2005, sta bili nepremičnini,
ident. št. 2164/5, stanovanje številka 5 z
oznako L1.2.02 – KB5 v II. nadstropju v izmeri 62,19 m2, v stanovanjsko poslovnem
objektu Mirni zaliv v Mariboru ob Koroški cesti 113, na zemljišču parcel številka 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2, 1797/1,
1794/1, 1794/2, 1795/11 in 1795/10, katastrska občina Koroška vrata, ki se vodi kot
glavna nepremičnina in ident. št. 2164/133,
parkirno mesto z oznako GP66 v I. kleti v izmeri 12,65 m2, v stanovanjsko poslovnem objektu Mirni zaliv v Mariboru
ob Koroški cesti 113, na zemljišču parcel
številka 1824/3, 1822/2, 1822/1, 1821/3,
1821/2, 1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, katastrska občina Koroška vrata,
kot drugi nepremičnini, ki sta last dolžnika in zastavitelja Bedene Roberta, EMŠO
1212969500273, stanujočega Slovenski
Javornik, Cesta Borisa Kidriča 8, do celote,
na podlagi pogodbe o prodaji oziroma nakupu nepremičnine, sklenjene dne 29. 11.
2005, s prodajalcem Kramberger Andrejem
iz Maribora, Kletarska ulica 8, zastavljeni
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 99.500 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni
rok zapadlosti terjatve dne 31. 12. 2015.
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SV 854/05
Ob-36329/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 854/05 z dne 19. 12. 2005,
je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v prvem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 9, stoječe na
parc. št. 188/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
78,25 m2, last zastaviteljev Ismirja Dizdarevića in Medihe Dindić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 2005, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000
EUR s pripadki.
SV 543/05
Ob-36330/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, št.
SV-543/05 z dne 19. 12. 2005, sta bili stanovanji:
– št. 12 v drugem nadstropju s kletjo,
v skupni izmeri 57,45 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Jenkova ulica 18, v Postojni, na parc. št. 1159/31, k.o. Postojna, z identiﬁkacijsko številko dela stavbe
2490-1382-12 in
– stanovanje številka 19 v tretjem nadstropju s kletjo, v skupni izmeri 58,80 m2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Jenkova
ulica 16, Postojna, na parc. št. 1159/32,
k.o. Postojna, z identiﬁkacijsko številko dela
stavbe 2490-00144-019,
zastavljeni v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št.
1430564, in sicer za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.000 EUR s pripadki in
stroški.
SV 914/05
Ob-36331/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 914/05 z dne 16. 12.
2005, je bil poslovni prostor z oznako L 1.5.
v prvem nadstropju v izmeri 21,90 m2, s pravico souporabe na parkiriščih namenjenih
lastnikom poslovnih lokalov v kleti objekta in
pravico souporabe funkcionalnega zemljišča ter skupnih površin, prostorov in naprav,
ki služijo objektu kot celoti na parc. št. 2755
k.o. Šempeter, zastavljen v korist upnice
Nove KBM d.d. Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT
s pripadki.
SV 1076/05
Ob-36332/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
opr. št. 1076/05 z dne 16. 12. 2005, je bilo
enosobno stanovanje št. 11, v mansardi, v
izmeri 42,20 m2, z enako oštevilčeno shrambo, v stavbi na naslovu Polanškova ulica
28, Ljubljana, ki leži na parc. št. 244/17, k.o.
Črnuče, ki je v lasti Adema Džajića, EMŠO
0707972501189, prebivališče Radomlje,
Šlandrova ulica 7 in Melise Džajić, EMŠO
1208978506058, Radomlje, Šlandrova ulica 7, vsakega do ½, zastavljeno v korist
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
9020 Celovec, Neuer Platz 14, Republika
Avstrija (enolična identiﬁkacijska številka
1870718), za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.700 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
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plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni
meri šestmesečni Euribor s pribitkom v višini 4,5% letno za čas od črpanja kredita do
plačila, s plačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega
prvega dne v mesecu tako, da prva zapade
v plačilo dne 1. 2. 2006, zadnja pa dne 1. 1.
2026, z možnostjo upnikove zahteve za takojšnje plačilo vseh preostalih anuitet pred
tako določeno zapadlostjo v primeru, če je
kreditojemalec v zamudi s plačilom začetne
ali dveh zaporednih anuitet.
SV 975/05
Ob-36333/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 975/05 z dne 15. 12.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 8 na naslovu Trebinjska 9 v Ljubljani, v prvem nadstropju v izmeri 56,14 m2,
v k.o. Brinje I, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, s spripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, zastavljena v korist Factor banke
d.d., s sedežem Tivolska 48, 1000 Ljubljana,
MŠ 5777011, za zavarovanje denarne terjatve v višini 240.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja kredita s pp.
SV 986/05
Ob-36334/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 986/05 z dne
19. 12. 2005, je bilo stanovanje št. 17, v
izmeri 46,40 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Alpska
cesta 54, Lesce, ki stoji na parc. št. 554/10
stanovanjska stavba-stavbišče v izmeri 85 m2 ter parc. št. 544/25 stanovanjska
stavba-stavbišče v izmeri 283 m2, obe k.o.
Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih in
napravah ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, zastavljeno v korist Gorenjske banke d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1,
4000 Kranj, enotna identiﬁkacijska številka
MŠ 5103061, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,480.000 SIT s pp.
SV 1657/2005
Ob-36335/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1657/2005 z
dne 15. 12. 2005, je ½ trgovskega lokala št.
2.1.06/II v izmeri 86,37 m², v trgovsko-poslovnem centru City v Mariboru – parc. št.
1771 k.o. Maribor Grad, last Kupčič Tarkuš
Lidije, stan. Limbuš, Šolska 33, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 1999,
zastavljena v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 41.800
EUR s pp., v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR po podjetniškem prod. tečaju upnice
na dan plačila.
SV 1660/2005
Ob-36336/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika
Bukoviča iz Maribora, opravilna številka SV 1660/2005 z dne 15. 12. 2005, je
poslovni prostor K.1.08 v 1. kleti, ki meri
88,89 m2, v objektu City v Mariboru, ki stoji
na parc. št. 1771 k.o. Maribor-Grad, last
Saksida Danijela, stan. Bresternica, Bresterniška 171, do celote, na temelju prodajne pogodbe št. 135/075-55/97 z dne 24. 2.
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1997, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24,576.000 SIT s pp.
SV 1678/2005
Ob-36337/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1678/2005 z dne
19. 12. 2005, je poslovni prostor št. A2-1 v
skupni izmeri 244,70 m², ki predstavlja prostore v pritličju v izmeri 153,80 m² in prostore
v kleti v izmeri 90,90 m² v stavbi »A,B« Nova
vas II/A, Prušnikova 8, Maribor, – parc. št.
926, 925, 2111/1, 928, 929, 36, 23/1, vse
k.o. Sp. Radvanje, last družbe Romet d.o.o.,
na temelju prodajne pog. z dne 7. 4. 2003,
zastavljen v korist Raiffeisen Krekove banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve do
najvišjega zneska 194.000 EUR.
SV 1367/05
Ob-36338/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1367/05 z dne 19. 12. 2005,
je bil poslovni prostor v izmeri 37,85 m2 številka B-14 in nepremičnini, poslovnem prostoru v izmeri 38,70 m2, številka B-14A, oba
poslovna prostora v skupni izmeri 76,55 m2,
obe v 1. nadstropju objekta Večnamenska
dvorana Koper, stoječe na parc. št. 1398/8,
parc. št. 1557/5, parc. št. 1423/3 in parc. št.
1557/6, vse k.o. Koper, last dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo Duval, d.o.o.,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. VND-15/97-K z dne 22. 7.
1997, potrdila o plačilu celotne kupnine in
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 8. 12.
2005, kupoprodajne pogodbe za poslovni
prostor z dne 5. 11. 2004 ter prodajne pogodbe z dne 14. 12. 2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice družbe
z omejeno odgovornostjo Duval, d.o.o., m.š.
5647452, s sedežem v Kopru, Zore Perello
Godina 3, v višini 114.825 EUR glavnice s
pripadki, z obrestno mero Euribor za 6M depozite v EUR, povečan za 2% točke letno in
se spreminja, z zapadlostjo zadnjega obroka 13. 12. 2012, vse kot izhaja iz pogodbe
o deviznem kreditu v državi št. 481500412
z dne 14. 12. 2005, s klavzulo izvršljivosti,
vse v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, m.š. 5860571, s sedežem v
Ljubljani, Trg Republike številka 2.
SV 1475/05
Ob-36339/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1475/05
z dne 19. 12. 2005, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 7, ki leži v 1. nadstropju, v izmeri 37,74 m2 in pomožni prostor,
shramba številka 7, ki leži v pritličju, v izmeri
1,96 m2, kar vse se nahaja v stanovanjskem
objektu "A1", zgrajenem na parcelah številka 2429/7 in 2429/1 katastrska občina
Pobrežje, v naselju s komercialnim imenom
"Cvetlično naselje Pobrežje"; last dolžnika
– zastavitelja Dušana Frasa, stanujočega
Gunduličeva ulica 12, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 11. 2005, sklenjene med njim kot kupcem in med Sortima d.o.o. kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Dušana Frasa v višini 3,350.000 SIT s
pripadki ter z zapadlostjo do 180 mesecev,
šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu

po porabi kredita, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 612/05
Ob-36340/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 612/05 z dne 19. 12. 2005, je bilo stanovanje v četrtem nadstropju stanovanjske
stavbe Lapajnetova 15, Idrija, stoječe na
parceli št. 1341 k.o. Idrija mesto, v izmeri
63,45 m2 in klet v izmeri 3,71 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, last dolžnika in
zastavitelja Boruta Poljanca, Godovič 40b,
Godovič, kupljeno s prodajno pogodbo, zapisano v notarskem zapisu notarja Andreja
Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ul. 39, pod
opravilno št. SV 543/05, dne 21. 11. 2005,
zastavljeno v korist upnice – banke Nova
KBM d.d., Področje Nova Gorica, Podružnica Idrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT s pripadki.
SV 3040/2005
Ob-36463/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3040/2005 z dne 21. 12.
2005, je bilo enosobno stanovanje št. 80
v izmeri 43,38 m2, ki se nahaja v sedmem
nadstropju stanovanjske stavbe A8, ki stoji
na parc. št. 1605, vl. št. 1575 k.o. Bežigrad,
na naslovu Novakova ulica 3, v Ljubljani,
kateremu pripada shramba v kletni etaži, ki
sta ga Soﬁja Vrdoljak, stan. Cesta v Pečale 28, Ljubljana, EMŠO 2302954505107 in
Marijan Vrdoljak, stan. Cesta v Pečale 28,
Ljubljana, EMŠO 0202954500197, pridobila
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
4. 11. 2005, med zastaviteljema in Alenko
Koch, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45.912,17 EUR,
vse s pripadki.
SV 843/05
Ob-36472/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-843/05 z dne 22. 12. 2005, je
bilo stanovanje št. 10 v izmeri 36,16 m2, v 5.
nadstropju stanovanjske stavbe v Velenju,
Jenkova 1, ki stoji na parceli št. 2692/1 k.o.
Velenje, last Tepeš Anite in Smajlović Ševala
iz Velenja, Kersnikova cesta 1, za vsakega
do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 12. 2005, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 27.350 EUR, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 78/2005
Os-35576/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 78/2005 sklep z dne 13. 12.
2005:
I. To sodišče je dne 11. 10. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog up-
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nika za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Belin-IPP, Industrijska pralnica
perila d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška
Slatina, z dne 10. 10. 2005 in je dne 13. 12.
2005 ob 14. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Belin-IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina (matična številka: 5820286, ID
št. za DDV: SI46507345).
Odslej se ﬁrma glasi: Belin-IPP, Industrijska pralnica perila d.o.o., Ratanska vas 16,
Rogaška Slatina (matična številka: 5820286,
ID št. za DDV: SI46507345) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00780505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. marca 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2005
St 40/2005
Os-35577/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Traﬁka in kozmetika »Balu«,
Monica Hvalec s.p., Morova 25, Izola, in
ga takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 11. 2005
St 47/2005
Os-35578/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 47/2005
z dne 13. 12. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bullet, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Podbrezje nn, Naklo,
matična številka: 5505364, šifra dejavnosti:
92.623, davčna številka: 91458633 in ga z
istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 2005
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St 44/2005
Os-35580/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 44/2005 z dne 12. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom EMCR, inženiring, marketing, konzalting in zastopanje,
d.o.o., Lesce, Cesta na Lipce 8, Lesce, matična št.: 5318050, davčna št.: 65204913.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 3.
2006 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega
sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi v
dveh izvodih, v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote
prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT, na račun št. 01100-1000339014, sklic
na št. 11-42170-7110006-55404405 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-42170-7110006-55404405 za
ﬁzične osebe in zasebnike.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
7. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 12. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 12. 2005
St 195/2005
Os-35581/05
To sodišče je s sklepom St 195/2005 dne
13. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Troxta d.o.o., Zadnikarjeva 4,
Ljubljana, matična številka 1279068, davčna številka 47525886.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Milan Vajda, Dalmatinova 7, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 2. 2006 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 2, v I. nadstropju novih prostorov tega
sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2005
St 242/2005
Os-35582/05
To sodišče je s sklepom St 242/2005 dne
12. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Netguide d.o.o., Vojkova 15,
Ljubljana, matična številka: 1585428.
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 trba 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 8. 3. 2006 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. 2, I. nadstropje.
Okic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2005
St 3/2005
Os-35583/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoprevozništvo Janez Mayer
s.p., Jedlovnik 9, Zgornja Kungota, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Šifra dejavnosti: 3102, matična številka:
5534371.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2005
St 4/2005
Os-35584/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bandi d.o.o., Ljubljanska 63, Rače,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Šifra dejavnosti: 72.600, matična številka: 1451723.
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 6. 12. 2005
St 20/2005
Os-35585/05
1. Z dnem 13. 12. 2005 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Koncept Optimum, Proizvodnja in storitve d.o.o., Industrijska 2, Lendava, matična št. 1662252,
davčna št. 84675055.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
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plača se taksa za prijavo terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100205. Prijave, ki so
bile pravočasno vložene v postopku prisilne
poravnave dolžnika se štejejo za pravočasno vložene v stečajnem postopku in jih ni
potrebno ponovno vlagati.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 3. 2006 ob 12. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 12. 2005 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 12. 2005
St 35/2005
Os-35586/05
1. Z dnem 12. 12. 2005 se začne stečajni postopek nad dolžnikom V Paul – Anna,
tekstilna dejavnost d.o.o., Velika Polana
106, matična številka 5969085.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 ST
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100355.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 3. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 12. 12. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 12. 2005
St 27/2004
Os-35588/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 27/2004 na seji senata dne 12. 12.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Smučarsko rekreacijski center Rog Črmošnjice d.o.o. – v stečaju, Zdraviliški trg 22,
Dolenjske Toplice, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Smučarsko rekreacijski center Rog Črmošnjice d.o.o. – v stečaju, Zdraviliški trg
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22, Dolenjske Toplice izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2005
St 45/2002
Os-35589/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 45/2002 na seji senata dne 12. 12.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Molek
Janez s.p. – Molek – servisno prodajni
center – v stečaju, Gradac 131, Gradac,
se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Molek Janez s.p. – Molek – servisno
prodajni center – v stečaju, Gradac 131,
Gradac, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2005
St 7/2005
Os-35590/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Strojna družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje d.o.o.,
Kolodvorska c. 12, Središče ob Dravi,
matična številka 1471295, šifra dejavnosti
29.140, davčna številka 26478943, s sklepom opr. št. St 7/2005, z dne 24. 11. 2005,
ki je postal pravnomočen dne 9. 12. 2005,
potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom
in njegovimi upniki. Sklep določa:
– Razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, kreditodajalcev, najemodajalcev in državnih organov, ki se poplačajo v višini 100% njihove vrednosti z
obrestmi v višini 1,5% letno, najkasneje v
roku petih let od pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.
– Razred B – terjatve, ki se konvertirajo
v solastniški delež dolžnika.
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A in
terjatve upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred B (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 12. 2005
St 16/2003
Os-35591/05
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Emona Merkur Ptuj, družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring in storitve d.d., Murkova ulica 2, Ptuj
– v stečaju, razpisalo 3. narok za preizkus
terjatev, za dne 14. 2. 2006, ob 9. uri, v sobi
26/II, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2005
St 16/2003
Os-35592/05
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Emona Merkur Ptuj, družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring
in storitve d.d., Murkova ulica 2, Ptuj – v
stečaju, razpisalo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev za dne 14. 2.
2006, ob 10.15, v sobi 26/II, tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I, tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2005
St 28/2005
Os-35593/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2005 z dne 12. 12. 2005 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom – Lokalna
turistična organizacija Ormož Zavod za

pospeševanje turizma Občine Ormož,
Ptujska cesta 6, Ormož, matična številka
1525921, šifra dejavnosti 91.110, davčna
številka 53057333.
Odslej ﬁrma glasi: Lokalna turistična
organizacija Ormož Zavod za pospeševanje turizma Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 3.
2006, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2005
St 20/2005
Os-35594/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2005 z dne 12. 12. 2005 začelo likvidacijski postopek nad Obrtna zadruga
Ormož z.o.o., Hardek 20/b, matična številka 1323202000, šifra dejavnosti 45.210,
davčna številka 15031420.
Odslej ﬁrma glasi: Obrtna zadruga Ormož
z.o.o., Hardek 20/b – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 3.
2006, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2005
St 77/2005
Os-35677/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 77/2005 sklep z
dne 23. 11. 2005:
I. V skladu z določili člena 35/II in III
ZPPSL se predloga:
1. upnika Zagožen d.o.o. Žalec, z dne
18. 2. 2005 in
2. upravitelja prisilne poravnave z dne
14. 2. 2005
za ustavitev postopka poravnave in začetek stečajnega postopka zavrneta.
II. 1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Hudournik, Gradbeništvo,
gostinstvo in turizem d.o.o., Laška vas
20, Štore in njegovimi upniki, sprejeta na
naroku za prisilno poravnavo dne 23. 11.
2005.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
šest razredov, kot sledi:
Razred 1: terjatve upnikov, ki imajo ločitveno ali izločitveno pravico na premoženju
dolžnika. Položaj teh upnikov se za obseg
ločitvene pravice s pravnomočnostjo tega
sklepa ne spremeni.
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Razred 2: terjatve po 160. členu ZPPSL
– neizplačane plače za obdobje zadnjih 3
mesecev pred začetkom postopka prisilne
poravnave. Položaj teh upnikov se s pravnomočnostjo tega sklepa ne spremeni.
Razred 3: terjatve iz naslova zamudnih
obresti od neplačanih davkov in prispevkov
po III. odstavku 16. člena ZFPPod za katere
dolžnik predlaga odpust obveznosti.
Razred 4: terjatve upnikov, ki bodo
svoje terjatve konvertirali v lastniški delež
družbe.
Razred 5: terjatve upnikov, katerim dolžnik ponuja 100% poplačilo terjatev v roku
10 let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi, s tem, da se 50% terjatve
poplača v roku 5 let v nominalni višini brez
obresti, nato pa vsako nadaljnje leto 10%
terjatve z 2% obrestmi, ki se obračunavajo
od 5. leta naprej.
Razred 6: terjatve upnikov, katerim dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 23. 11. 2005 je postal pravnomočen dne
10. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2005
St 86/2005
Os-35681/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 86/2005 sklep z dne 15. 12.
2005:
I. To sodišče je dne 22. 11. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Avtoplus Commerce, Trgovinsko podjetje d.o.o., Gaji 36, Celje, ki ga je podal po
pooblaščencu odvetniku Feguš Marjanu iz
Celja in je dne 15. 12. 2005 ob 9. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoplus
Commerce, Trgovinsko podjetje d.o.o., Gaji
36, Celje (matična številka: 5458951, ID št.
za DDV: SI71962697).
Odslej se ﬁrma glasi: Avtoplus Commerce, Trgovinsko podjetje d.o.o., Gaji 36, Celje
(matična številka: 5458951, ID št. za DDV:
SI71962697) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
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prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00860505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. marca 2006 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 12. 2005
St 35/2005
Os-35846/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 35/
2005 z dne 15. 12. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Lerin storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva ulica 19/a, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti, in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Matična številka dolžnika je 5777771, šifra njegove dejavnosti pa 51.190.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2005
St 55/2005
Os-35847/05
S sklepom tega sodišča opr. št. St 55/2005
z dne 25. 11. 2005 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Gimas družba za
trgovino in storitve d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve upnikov, ki ne spadajo v ostale razrede in na katere prisilna
poravnava učinkuje, ki se poplačajo v višini
20% ugotovljenih terjatev v roku 1 leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z 1% letnimi obrestmi, ki tečejo od 6. 6.
2005 do plačila;
2. razred B – terjatve zaposlenih delavcev iz naslova plač za maj 2005, za katere
se položaj tudi po potrditvi načrta ﬁnančne
reorganizacije ne spremeni;
3. razred C – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta ﬁnančne reorganizacije
ne spremeni;
4. razred D – terjatve iz naslova kreditnih
pogodb z bankami, ki se poplačajo v višini
100% ugotovljenih terjatev v roku 5 let od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, s 6% letnimi obrestmi, ki tečejo od 6. 6.
2005 do plačila;
5. razred E – terjatve za zamudne obresti
iz naslova davkov in prispevkov, za katere
se predlaga 100% odpis.
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Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 9. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2005
St.131/2005
Os-35848/05
To sodišče je s sklepom z dne 26. 10.
2005 pod opr. št. St 131/2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Andor Group trgovina d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana in njegovimi upniki, po
kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove
terjatve:
– upnikom razreda A, terjatve iz naslova
obveznosti do dobaviteljev in drugih obveznosti iz poslovanja, v višini 20% v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave,
– upnikom razreda B, terjatve iz naslova
obveznosti do RS za davke in prispevke,
po odpustu celotne obveznosti iz naslova
zamudnih obresti do začetka postopka prisilne poravnave v višini 4,535.839,18 SIT,
plačilo v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave,
– upniku razreda C se položaj tudi po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni,
– upnikom razreda D se terjatve pod
odložnim pogojem pravnomočno potrjene
prisilne poravnave konvertirajo v lastniški
kapital.
Ugotovi se, da je družba Veletekstil d.d.,
Leskoškova 10, Ljubljana, podpisala poroštveno pogodbo in pogodbo o zagotovitvi
poslov v prisilni poravnavi dne 27. 7. 2005,
s katero pristopa kot nerazdelni in solidarni
porok za poplačilo vseh obveznosti dolžnika
iz naslova pravnomočno potrjene prisilne poravnave in se dodatno zavezuje, da bo dolžniku zagotovila zadosten obseg poslovanja
za poplačilo obveznosti iz tega naslova.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v koloni »ugotovljene terjatve« tabele za glasovanje na naroku dne 26. 10. 2005, ki so sestavni del sklepa, zato jih je dolžan dolžnik
izplačati v višini, navedeni v koloni »znesek
za izplačilo po potrjeni prisilni poravnavi«, v
rokih navedenih v 2. točki izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo na dolžnika svoj terjatve upniki:
Veletekstil d.d., Ljubljana, Leskoškova 10,
Ljubljana v višini 85,450.242,10 SIT, Andrej
Maglica, Klanec pri Kozini 19c, Kozina v višini 6,830.188,68 SIT in M.A. 28, d.o.o., Leskoškova 8, Ljubljana v višini 12,118.298,70
SIT. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register
v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki z dne 28. 7.
2005.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 14. 7. 2005, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 10. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 14. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2005
St 277/2004
Os-36035/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Šemrov Sabina s.p., Ljubljan-
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ska c. 1, Vrhnika – v stečaju, razpisuje
narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne
13. 3. 2006 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2005
St 14/2004
Os-36036/05
Stečajno upraviteljico Aleksandro Kaučič–Klajnšek se z dne 15. 12. 2005 razreši
funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Market Kaja, Knuplež Karl s.p., Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja Kungota.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2005
St 90/2001
Os-36037/05
Stečajnega upravitelja Zemljarič Gorazda se z dne 15. 12. 2005 razreši funkcije
stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Madrigal d.o.o. Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2005
St 38/2005
Os-36038/05
Stečajno upraviteljico Sonjo Krajnčič se
z dne 15. 12. 2005 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi LIM LD d.o.o.,
Jurčičeva ul. 6, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2005

Izvršbe
In 2005/00178
Os-34087/05
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 korit upnika 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, stanovanja v mansardi (podstrešno
stanovanje) večstanovanjske hiše na naslovu Slap 24, Tržič, ki stoji na parc. št. 952/3,
k.o. Lom pod Storžičem in ki obsega sobo
v izmeri 16,49 m2, WC v izmeri 1,88 m2 in
kletni prostor v izmeri 0,92 m2, v lasti dolžnice Stanovanjske zadruge Gorenjske z.o.o.,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 2005
In 2004/00042
Os-34060/05
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnika Orion Ltd d.o.o., Dunajska cesta 129, Ljubljana, zoper dolžnico Draginjo
Zagorc, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, zaradi izterjave 1,791.366,98 SIT s pp,
na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št.
In 2004/0042 z dne 10. 6. 2004, po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču, dne 28. 10. 2005 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer 1/2 trisobnega stanovanja
št. 29, v izmeri 80,21 m2, v večstanovanjski
stavbi v Litiji na naslovu Cesta komandanta
Staneta 15, stoječi na zemljišču parc. št.
127/14, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku
št. 560, k.o. Litija, last dolžnice Draginje Zagorc, Cesta komandanta Staneta 15, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 29. 11. 2005
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In 2005/00945
Os-35238/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2002, opr. št. In 2002/00042, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana, rubež stanovanja št. 5, Litostrojska 25,
Ljubljana, last dolžnika Meserko Bojana, Litostrojska 25, Ljubljana.
Rubež je bil opravljen tudi za izvršilno
zadevo pod opr. št. In 2005/00945.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
In 2002/01227
Os-35239/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 3. 2003 je bil dne 11. 10. 2005
opravljen v korist upnika Milič Zorana, Kunaverjeva 1, Ljubljana, rubež poslovnega prostora št. 9, lokala št. 12, v izmeri 47,57 m2,
skladišče v objektu št. 9, št. skladišča 12,
prva klet v izmeri 58,72 m2, garažni boks št.
15, prva klet v izmeri 25,03 m2, vse na Hacquetovi 5 v Ljubljani, last dolžnice Cunder
Danice, Hacquetova 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2005
In 2004/01695
Os-35698/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 5. 2005, je bil dne 16. 11. 2005
opravljen v korist upnika Gradbeni in vzdrževalni center d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež stanovanja št. 87, XII. nadstropje,
na naslovu Na jami 1, Ljubljana, v izmeri
41,92 m2, last dolžnice Moravec Angele, Na
jami 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12 2005
In 2004/00975
Os-33652/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 3. 6. 2005, je bil dne 13. 9. 2005
opravljen v korist upnika Factor leasing
d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja št. 37, v izmeri 38,78 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše na parc. št. 36/1, 37/1, 51, 52/2 in 56/5,
k.o. Zg. Šiška, na naslovu Andreaševa 16,
Ljubljana, last dolžnice Mulalič Angele, Andreaševa 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2005
Z 2002/00156
Os-33642/05
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št.
SV 140/2002 z dne 20. 2. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00156 z dne
30. 9. 2005, odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega
stanovanja št. 18, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Ulici Arnolda Tovornika 11,
Maribor, v izmeri 62,07 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe
na parc. št. 1580/1 in 1581/3, k.o. Spodnje
Radvanje, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2 celote, na osnovi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 2. 2002, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Bank Austria Creditanstalat
d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, v
višini 22.270 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2005

In 2005/00260
Os-33667/05
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom
opr. št. In 2005/00260 z dne 26. 8. 2005,
na predlog upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., dovolilo izvršbo z rubežem nepremičnine dolžnikov Branka Slana in Bojane
Slana – stanovanja št. 13, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Knafelčeva 26, zaradi izterjave
denarne terjatve v višini 2,610.182,80 SIT
s pp. Rubež nepremičnine je bil opravljen
8. 11. 2005.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2005
In 2005/00054
Os-33644/05
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00054, ki teče
na predlog upnika Marka Kranjca, Frankovo naselje 146, Škofja Loka, proti dolžniku
Slavku Pejiću, Kolodvorska 27, Postojna,
zaradi izterjave 1,912.085,70 SIT s pp, na
podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 10. 2005
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, stanovanja št. 1 v skupni
izmeri 72,82 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kolodvorska 27,
Postojna, stoječe na parc. št. 504/1, vpisani
v vl. št. 1089, k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 11. 2005
In 2003/00029
Os-34476/05
Na podlagi sklepa tega sodišča z dne
16. 4. 2003, opr. št. In 2003/29, je bil dne
27. 10. 2005 opravljen v korist upnika Sipro
d.o.o., Stanovanjsko podjetje Žalec, Pečnikova 1, Žalec, rubež stanovanja št. 10,
v izmeri 56,97 m2, v 1. nadstropju, Čopova
ulica 4, Žalec, last dolžnikov Slavice Golob,
Štefana Goloba in Gorana Goloba, vsi stan.
Čopova 4, Žalec.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 12. 2005
In 2003/00083
Os-34477/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 24. 7. 2003, opr. št.
In 2003/00083, je bila v korist upnika Sipro
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Žalec, ki ga
zastopa odv. Jasmina Gričnik iz Žalca, proti
dolžniku Danijelu Pecku, Bevkova 9, Žalec, opravljena zaznamba rubeža dolžniku
do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in v naravi predstavlja stanovanje na naslovu Bevkova 9, Žalec, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjske stavbe
9, št. stanovanja 29.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 12. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6413/2004
Os-33199/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
4. 8. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Ermenc Ivana, Ulica frankolovskih žrtev 3, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 11. 1991, za
stanovanje št. 16, v III. nadstropju v stano-
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vanjski hiši Celje, Ulica frankolovskih žrtev
3, v izmeri 52,85 m2, z balkonom v izmeri
5,30 m2 in kletjo v izmeri 3,56 m2, sklenjene med Kovinotehno d.d. Celje, kot prodajalcem in Kaučič Tatjano, Ul. frankolovskih
žrtev 3, Celje, za stanovanje št. 16, v III.
nadstropju v stanovanjski hiši Celje, Ulica
frankolovskih žrtev 3, v izmeri 52,85 m2, z
balkonom v izmeri 5,30 m2 in kletjo v izmeri
3,56 m2, vpisanem v vl. št. 2192/17 k.o. Sp.
Hudinja. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za stanovanje št. 16, v III. nadstropju v stanovanjski hiši
Celje, Ulica frankolovskih žrtev 3, v izmeri
52,85 m2, z balkonom v izmeri 5,30 m2 in
kletjo v izmeri 3,56 m2, se zahteva v korist
Ermenc Ivana in Strnad Petre, oba stan. Ulica frankolovskih žrtev 3, Celje, za vsakega
do ene polovice celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2005
Dn 4882/2005
Os-34061/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
23. 9. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Karo Gajšek Simone, Trubarjeva
2, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 6. 1993 in aneksa z
dne 27. 5. 1999, za stanovanje št. 15, v
stanovanjski hiši Trubarjeva 2, Celje, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo
in Kolenc Francem, Trubarjeva 2, Celje, kot
kupcem za stanovanje št. 15, v stanovanjski
hiši Trubarjeva 2, Celje, v površini 41,85 m2,
z balkonom v izmeri 5 m2 in kletjo št. 15
v površini 6,30 m2, vpisanem v podvl. št.
1481/16 k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 15, v stanovanjski hiši Trubarjeva 2,
Celje, v površini 41,85 m2, z balkonom v izmeri 5 m2 in kletjo št. 15 v površini 6,30 m2,
vpisanem v podvl. št. 1481/16 k.o. Celje, se
zahteva v korist Karo Gajšek Simone, Trubarjeva 2, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2005
Dn 5092/2005
Os-34062/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
8. 11. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Jus Franca, Cesta na Ostrožno
4, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 4. 1996, za poslovni
prostor št. P11, v I. etaži – pritličju v izmeri
50 m2 in kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
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1996, za poslovni prostor št. P12 v I. etaži –
pritličju v izmeri 50 m2, Celje, sklenjene med
prodajalcem Ingrad VNG d.o.o., Celje, Proﬁtni center Celje in Jus Francem s.p., Cesta
na Ostrožno 4a, Celje, kot kupcem, za poslovni prostor št. P11, v I. etaži – pritličju v
izmeri 50 m2, vpisanem v podv. št. 2317/11,
k.o. Osrožno in za poslovni prostor št. P12,
v I. etaži – pritličju v izmeri 50 m2, vpisanem
v podvl. št. 2317/12, k.o. Ostrožno. Po izjavi
predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na poslovnem prostoru št. P11 v I. etaži – pritličju v
izmeri 50 m2, vpisanem v podv. št. 2317/11,
k.o. Ostrožno in na poslovnem prostoru št.
P12, v I. etaži - pritličju v izmeri 50 m2, vpisanem v podvl. št. 2317/12, k.o. Ostrožno,
se zahteva v korist Jus Franca, Cesta na
Ostrožno 4a, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2005
Dn 658/2003
Os-32822/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bernarde Lotrič, Zikova ul. 3, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 13, v
2. nadstropju in klet št. 13, večstanovanjskega bloka v Kamniku, Zikova ulica 3, v podvl.
št. 2802/13, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
658/2003 z dne 29. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 12. 1. 1977, med
SGP Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, Kranj,
kot prodajalcem in Nado Lotrič, Kovinarska
7 i, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje s
kabinetom št. 13, v objektu D 2 K, v soseski
BS 2 v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Bernarde Lotrič, Zikova ul. 3, Kamnik.
Poziva se 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 62/2005
Os-32960/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marinke Kepic, Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 23,
v 1. in 5. etaži večstanovanjskega objekta
v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v podvl. št.
1708/23, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št.
62/2005 z dne 12. 9. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 593/74 z dne 1. 6. 1974,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Bohorč Edom in
Bohorč Ano, Studenec 2 a, Ljubljana-MostePolje, kot kupcema za enosobno stanovanje
2/III. nad. v stanovanjskem objektu B-2, na
Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega
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predprostor v izmeri 3,3 m2, kopalnico, WC
v izmeri 4,4 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri
12,8 m2, spalnico v izmeri 15,2 m2, balkon v
izmeri 1,2 m2 in shrambo v izmeri 1,6 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12.
1979, sklenjene med Bohorč Edijem in Bohorč Ano, Bakovnik blok II., Kamnik, kot prodajalcema in Ribič Marijo, Kašeljska c. 34,
Ljubljana-Polje, kot kupcem, za enosobno
stanovanje v III. nadstropju v Kamniku, Bakovnik blok II. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,3 m2, kopalnico/WC v izmeri
4,4 m2, kuhinjo, jedilni kot v izmeri 12,8 m2,
spalnico v izmeri 15,2 m2, balkon v izmeri
1,2 m2 in shrambo v izmeri 1,6 m2,
– pogodbe z dne 22. 2. 1985, sklenjene
med Gregorič Marijo, Klavčičeva 5, Kamnik,
kot prodajalko in Kaparič Jožetom, Endliharjeva 11, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno
stanovanje v izmeri 38,5 m2, v 3. nadstropju
v Kamniku, Klavčičeva 5. Stanovanje predstavlja predsobo, kopalnico in WC, kuhinjo
z jedilnico, sobo in klet.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marinke Kepic, Klavčičeva 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 412/2004
Os-32964/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marinšek Mirka, Ul. Matije Blejca 12, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičini
ident. št. 37.E, stanovanje št. 37 v pritličju,
39,90 m2 in klet v stan. stavbi Ul. Matije
Blejca 12, Kamnik, v podvl. št. 363/37, k.o.
Podgorje, izdalo sklep Dn št. 412/2004 z
dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 255/78, sklenjene dne 26. 6. 1978, med SGP Graditelj
Kamnik, kot prodajalcem in Marinšek - Pavlin Marjano, Štembalova 20, Ljubljana in
Marinšek Mirkom, Ipavčeva 4, Ljubljana, kot
kupcema, za dvosobno stanovanje z oznako 5/PT - južno stopnišče B-73, Bakovnik
jug, Kamnik. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,20 m2, kopalnico, WC v izmeri
4,4 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri 16,80 m2,
spalnico v izmeri 14,10 m2, dnevno sobo
v izmeri 16,80 m2, loggia-balkon v izmeri
5,62 m2, klet v izmeri 1,70 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marinšek Mirka in Marinšek - Pavlin Marjane,
oba Ul. Matije Blejca 12, Kamnik.
Poziva se 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
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 2463/2005
Os-34091/05
Pri tem sodišču se je sklepom z dne
17. 10. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene med Blažem Tičem, kot prodajal-
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cem in Francem Založnikom, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na nepremičnine, parc.
št. 636/1, 639/1, 643 in 646, vpisane v vl.
št. 32, k.o. Spodnji Dolič. Pogodba se je po
izjavi predlagateljev postopka Majde Kotnik
in Jožeta Kotnika izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Majde Kotnik, EMŠO
3006961505041 in Jožeta Kotnika, EMŠO
1405954500113, oba stanujoča Spodnji Dolič 50, Vitanje, za vsakega do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 30. 11. 2005

I 2000/07127
Os-34074/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Bojana Potočan, Interno, Ljubljana, proti dolžniku Colarič Alešu, Avsečeva ul. 25,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Anka Kenda
Oražem, interno, Ljubljana, zaradi izterjave
44.189,26 SIT sklenilo:
dolžniku Colarič Alešu, Avsečeva ul. 25,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 233/2004
Os-32839/05
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrožni sodnici – svetnici Anici Večko
– Dimc, v pravdni zadevi tožeče stranke
Klinc Tatjane, Celjska 34, Slovenj Gradec,
ki jo zastopa odvetnica Persea Cetin iz Slovenj Gradca, zoper toženo stranko Klinc
Rolanda, katere prebivališče je neznano,
zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve
otrok in plačila preživnine, dne 16. 11. 2005
sklenilo:

P 82/2004
Os-34826/05
Okrajno sodišče v Črnomlju je po sodniku tega sodišča Igorju Fortunu, v pravdni
zadevi tožeče stranke Šehzade Rahmanović, Miliči 6, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki,
proti toženi stranki neznani in neznano kje
živeči člani Milič Zadruge iz Miličev 2, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 50.000 SIT, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 8. 10. 2004, postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznanim
in neznano kje živečim članom Milič Zadruge iz Miličev 2.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Ulica
Pod lipo 4a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče člane Milič Zadruge iz Miličev 2, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 10. 2004
I 541/2000
Os-29417/05
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 541/2000, upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane,
proti dolžnici Rakovič Nataši, Poljanska c.
52, Ljubljana, zaradi izterjave 886.378,30
SIT s pp, sklenilo, da se dolžnici Nataši
Rakovič, Poljanska c. 52, Ljubljana, postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz
Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 10. 2005

Oklici dedičem
III D 198/02
Os-27006/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Amaliji Mrak,
hčeri Franca, roj. 21. 1. 1937, umrli 2. 1.
2002, nazadnje stanujoči Glinškova ploščad
10, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije. Zapustnica ni napravila oporoke, zakonita dedinja prvega dednega reda, zapustničina hči Suzana Žavbi pa se je dedovanju
odpovedala. Zaradi navedenega pridejo kot
zakoniti dediči v poštev dediči drugega dednega reda – zapustničini bratje in sestre ter
njihovi potomci.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2005
I D 2/2005
Os-34833/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Frančiški Djordjevič, roj. 21. 5. 1926, nazadnje
stanujoči Pokopališka ulica 4, Ljubljana,
umrli 26. 10. 2004, državljanki Republike
Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
vdovec Slavko Djordjevič in zap. hčerka
Dragica Djordevič. Zap. hči Dragica Djordje-

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se toženi
stranki Klinc Rolandu postavi za začasno zastopnico, odvetnico Karlo Pajnik, Francetova
6, Slovenj Gradec, katera bo toženo stranko
zastopala v pravdni zadevi opr. št. P 233/2004,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 11. 2005
In 232/2005
Os-34262/05
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi In 232/2005 upnika Dom za varstvo
odraslih Velenje, Kidričeva 23, Velenje, ki ga
zastopa odvetnik Marko Savinek iz Žalca,
zoper dolžnika Milana Felicijana, nazadnje
stanujočega Goriška c. 49, Velenje, zaradi
izterjave 1,270.452 SIT s pp, na podlagi prvega odstavka, 4. točke drugega odstavka
in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi
s 15. členom ZIZ, s sklepom z dne 30. 11.
2005, dolžniku Milanu Felicijanu, v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasno
zastopnico Majdo Kac, Šaleška c. 19/a, Velenje, odvetnico iz Velenja. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem izvršilnem
postopku vse dotlej, dokler dolžnik sam ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 11. 2005

vič je bila poročena Fabijan in je neznanega
prebivališča že 30 let.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dedinjo Dragico Djordjevič, da se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica in oglasa na sodni deski
tukajšnjega sodišča. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
II D 649/2004
Os-35688/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Jožetu Kodriču, roj. 18. 3. 1955, nazadnje stanujočem Partizanska ulica 33, Ljubljana,
umrlem 6. 10. 2004, državljanu Republike
Slovenije.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zap.
žena in zap. otroci. Zap. hči Darja je umrla
pred zapustnikom in je zapustila hčerko Elejo Delič, roj. 13. 1. 2002 v Madridu, katere
zakoniti zastopnik je njen oče Marko Delič,
pri katerem tudi živi. Naslov Eleje in Marka
Delič sodišču ni znan.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dedinjo Elejo Delič po
zakonitem zastopniku Marku Deliču, da se
priglasi sodišču v enem letu od objave tega
oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2005
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D D 186/2005
Os-34842/05
V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji
Jenko (roj. Avguštin), hčeri Gašperja, kmetici, roj. 13. 1. 1889, nazadnje stanujoči Gorenja vas – Reteče 40, Škofja Loka, umrli 8. 3.
1968, sodišče s tem oklicem poziva dediče
neznanih imen in priimkov in neznanih naslovov po pokojni zapustničini hčeri Štefki
Papič, ki je umrla leta 1993 v Clevelandu,
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče
nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z določili Zakona o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 12. 2005
D 215/2005
Os-34835/05
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Katarini Pogačar, roj. 20. 5. 1902, državljanki Republike
Slovenije, nazadnje stalno stan. Zadrže 30,
umrli dne 18. 12. 1973, v skladu z 130/1 in
2 členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) ter 131/1 členom ZD, dne 26. 9.
2005 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Katarini Pogačar naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Katarini Pogačar se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Katarini Pogačar se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 9. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 14000/2005-324
Os-36175/05
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS,
št. 23/05, ZS – UPB1) in po odredbi predsednice Višjega sodišča v Kopru, izdani na
podlagi določbe petega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih, predsednica Okrožnega
sodišča v Novi Gorici objavljam ponovni poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Novi Gorici.
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 in aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad predsednice, Kidričeva 14, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2504/2005
Rg-34816/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Filba, Svetovanje in opravljanje ﬁnančnih in drugih poslov d.o.o., Celje, Vrunčeva ul. 1, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 25. 11.
2005.
Premoženje družbe ostane družbenici,
Banki Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2005
Srg 2141/2005
Rg-34058/05
Družba Decom - Dežman & Company,
turizem, posredovanje in storitve, d.o.o.,
s sedežem Ljubno 133, Podnart, vpisana na
reg. vl. št. 1/06722/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Dežman Matjaž, Ljubno 133, Podnart.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 11. 2005
Srg 13398/2005
Rg-34819/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Finsa, ﬁnančni inženiring in svetovanje d.o.o., Štefanova 15, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Zupančič Gregor iz Ljubljane, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Finsa, ﬁnančni inženiring in
svetovanje d.o.o., Štefanova 15, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.,
Dunajska 56, Ljubljana, Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Mašere Spasičeva ulica 10, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki prevzemajo
obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2005
Srg 12817/2005
Rg-34824/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je kot registrsko sodišče na predlog družbe KIT, Kooperacije, inženiring, trgovina d.o.o., Šolska
ulica 16, Spodnje Jarše, Domžale, v zvezi s
predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe objavlja sklep:
družba KIT, Kooperacije, inženiring, trgovina, d.o.o., Šolska ulica 16, Spodnje
Jarše, Domžale, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 8. 11.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zakrajšek Andreja, Šolska ulica 16, Spodnje Jarše, Domžale, ki z
ustanovitvenim kapitalom 2,270.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2005
Srg 1400/2000
Rg-7642/05
Družba Teletakt, Račel & CO – podjetje
za prodajo, zastopstva in servis d.n.o.,
Flisova ul. 17, Hoče, reg. št. vl. 1/5672-00,
katere družbeniki so Račel Jolanda in Račel Stanislav, oba Flisova ul. 17, Hoče, po
sklepu družbenikov družbe z dne 3. 1. 2000
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Račel Jolanda in Račel Stanislav.
Zoper sklep lahko družbenika, 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 18. 4. 2000
Srg 1171/2005
Rg-35532/05
Družba IRA, Inženiring za računalništvo in avtomatizacijo d.o.o. Šempeter,
s sedežem 5290 Šempeter pri Gorici, Zapučke 12 g, Vrtojba, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/367/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov družbe z
dne 9. 11. 2005.
Ustanovitelji in družbeniki so: Korečič
Ivan, Zapučke 12 G, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Lesjak Marjan, Ulica Gradnikove brigade 41, 5000 Nova Gorica, Volk
Rajko, Ulica Gradnikove brigade 59, 5000
Nova Gorica in Savov Dušan, Orlek 4 A,
6210 Sežana, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljem.

Stran

9444 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah je dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 12. 2005
Srg 1180/2005
Rg-35694/05
Družba I.S.I. RI, Proizvodnja kiperskih
in tovornih nadgradenj d.o.o., s sedežem 5290 Šempeter pri Gorici, Bratuževa
ulica 18, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici s številko registrskega vložka
1/4085/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe z dne 9. 12.
2005.
Ustanovitelj je I.S.I. – S.P.A., Tezze sul
Brenta, Via Campagnari 20, Italia, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 12. 2005
Srg 789/2005
Rg-34815/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tapi, opremljanje stanovanj in poslovnih prostorov Straža, d.o.o.,
Straža, Na žago 29, objavlja sklep:
Družba Tapi, opremljanje stanovanj
in poslovnih prostorov Straža, d.o.o.,
Straža, Na žago 29, vpisana na reg. vl. št.
1-625/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 1. 12. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Fink, Straža, Na
žago 29 in Damjanca Fink, Straža, Na žago
29, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na Fink Marka in Damjanco Fink, in
sicer vsakemu polovica.
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 Novem mestu
dne 5. 12. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Mejnstrim d.o.o., Mašera Spasičeva 8,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike,
širok 32mm, visok 13mm z napisom
MEJNSTRIM D.O.O. postavljeno v okvirček
z zaokroženimi vogali. gnd-209743
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Urad Republike Slovenije
za meroslovje, Ljubljana, preklicuje žig s
številko 9. Žig je dimenzije 34 mm in ima
sledeče napise in simbole: REPUBLIKA
SLOVENIJA – pod tem je napis MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST
IN TEHNOLOGIJO – pod tem je napis Urad
Republike Slovenije za meroslovje, v sredini je grb Republike Slovenije, pod grbom
je napis Ljubljana, pod napisom Ljubljana
je številka 9, pod številko 9 pa zvezdica.
Ob-35678/05

Potne listine
Bizant Kordiš Brina, Bizantova 4,
Medvode, potni list, št. P00868655.
gni-209663
Blatnik Marko, Podrečje 18/a, Domžale,
potni list, št. P00097932. gng-209740
Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica
9, Ljubljana, potni list, št. P01095352.
gnw-209649
Ferš Boris, Sečovlje 6, Sečovlje
– Sicciole, potni list, št. P00081023.
gnk-209886
Glavaš Jelena, Prešernova cesta
12, Velenje, potni list, št. P00754689.
gnk-209686
Hamer Boštjan, Podgorje 26, Gornja
Radgona, potni list, št. P01119364.
gnz-209771
Herodež Iva, Pugljeva ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. P00552236. gnn-209783
Himelrajh Jure, Šolska ulica 66,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P000191134.
gnc-209919
Jeglič Gašper, Celovška ulica 9, Celje,
potni list, št. P00800387. gnp-209856
Katalenić
Marija,
Stritarjeva
5,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00291269.
gni-209738
Katalenić
Željko,
Stritarjeva
5,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00242417.
gnh-209739
Knez Amalija, Pleterje 15, Krško, potni
list, št. P00138767. gnx-209773
Kocijan Vesna, Zikova ulica 8, Kamnik,
potni list, št. P00188630. gnp-209681
Ličina Anis, Na jami 3, Ljubljana, potni
list, št. P01050315. gnf-209816
Ljubič Karin, Dupleška cesta 317D,
Maribor, potni list, št. P00261953.
gno-209857
Markelj Jernej, Zgornja Bistrica 83,
Zgornja Besnica, potni list, št. P00823695.
gnd-209918
Mesojedec Klojčnik Neža, Podsmreka,
Dobrova, potni list, št. P000355832.
gno-209807

Mikuš Matevž, Pavšičeva ulica 32,
Logatec, potni list, št. P00015609.
gnv-209775
Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
potni list, št. P00000254. gnh-209714
Navrbac Manuel Nick, Jevšnikova ulica
28/a, Kisovec, potni list, št. P01017619.
gne-209967
Oklešen Vojko, Loke 5, Straža, potni list,
št. P00222967. gnv-210000
Ostojić Damijan Siniša, Žaucerjeva ulica
14, Ljubljana, potni list, št. P00879079.
gnf-209716
Pelan Matjaž, Vrščajeva ulica 7, Ljubljana,
potni list, št. P00549779. gnc-209794
Petretič
Ladislav,
Jablance
14,
Kostanjevica na Krki, potni list, št.
P00993138. gnw-209774
Pezdirc Katja, Cikava 2, Grosuplje, potni
list, št. P01118768. gnw-209824
Povh Jožefa, Selska cesta 10, Dobova,
potni list, št. P00290961. gne-209767
Repnik Matjaž, Sveteljeva ulica 3, Šenčur,
potni list, št. P00836183. gnf-209841
Simoneti Nada, Ulica Željka Tonija
51, Ljubljana, potni list, št. P00687287.
gnr-209829
Spjevak Vladimir, Kajuhova ulica
10, Maribor, potni list, št. P00204029.
gni-209863
Štruc Nataša, Čečovje 57a, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00730072.
gni-209963
Ulčar Mišel, Bevkova 12, Žalec, potni list,
št. P00341260. gnw-209624
Vahtar
Boštjan,
Cesta
15. aprila
22, Kisovec, potni list, št. P01060509.
gnd-209693
Varušak Zala, Garibaldijeva ulica
17, Portorož – Portorose, potni list, št.
P01084129. gnm-209884
Vivoda Staničić Dušica, Martinova ulica
41, Ljubljana, potni list, št. P00917973.
gnq-209780
Vovko
Igor,
Družinska
vas
34/b, Novo mesto, potni list, št. P00834055.
gnk-209661
Vuga
Boštjan,
Jarška
cesta
10/a, Ljubljana, potni list, št. P001103259.
gnt-209902
Zonta Dany, Ulica II. prekomorske
brigade 12, Koper – Capodistria, potni list,
št. P00904099. gnv-209875
Žagar Matic, Zg. Bitnje 215/a, Žabnica,
potni list, št. P00869672. gno-209707

Osebne izkaznice
Acimovič Janežič Rožica, Kvedrova
cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000067761. gnp-209831
Aljaž Sara, Ižanska cesta 426/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001909456.
gnn-209808
Andič Dejan, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001696027.
gnz-209796
Antić Stanislav, Mestne njive 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001472705.
gnl-209660
Arčon Patrik, Lukežiči 14, Renče, osebno
izkaznico, št. 000887413. gnw-209974
Batić Marko, Šempas 39, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000210494.
gns-209678
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Bauer Ljudmila, Trata XIV/4, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000460502.
gnw-209874
Berdnik Barbara, Zikova ulica 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001187338.
gnj-209687
Berlič Miha, Mestni log IV/8, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001719447.
gnz-209871
Bertoncelj Jani, Bistriška cesta 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001124586.
gnb-209670
Bertoncelj Matej, Bistriška cesta 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001124601.
gnz-209671
Bertoncelj Roman, Bistriška cesta 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000935825.
gny-209672
Bobič Boris, Delavska ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001843292.
gnr-209804
Bokal Darjan, Jenkova cesta 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001332825.
gnx-209748
Bratec Jožef, Razbor 28, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000491525. gng-209765
Centner Irena, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000913176.
gnd-209868
Cuderman Marko, Delavska cesta 7,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001559194.
gnb-209845
Cvek Gregor, Ulica Petra Skalarja 3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001380660.
gni-209838
Čefarin Barbara, Turnovše 11, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000840119.
gns-209753
Čimžar Jaka, Britof 199, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001877566. gnd-209843
Čož Boris, Zgornja Draga 8, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001743566.
gny-209822
Damiš Miran, Počehova 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001557282.
gnf-209866
Dekleva Ivana, Ulica Veronike Deseniške
1, Kočevje, osebno izkaznico, št. 000725420.
gnx-209873
Deržič Boris, Sela pri Dobovi 86,
Dobova, osebno izkaznico, št. 001632946.
gnd-209768
Dobnik Janez, Zlatoličje 29, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
001260713.
gnr-209929
Dobnik
Štefanija,
Zlatoličje
29,
Starše, osebno izkaznico, št. 001318531.
gnp-209931
Dovžan Vesna, Šmartinska cesta 209,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001690004.
gnj-209787
Erpič Aleš, Cimermanova 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000113705.
gnv-209800
Fabjan Jevnikar Minja, Dornava
90/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001799017.
gnn-209758
Gasparini Zlata, Glagoljaška ulica 1C,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001304405. gnn-209883
Gerjol Aleksandra, Pečinska ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000535863.
gnw-209799
Gjaka Besnik, Vodovodna cesta 197,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000225106.
gnl-209785
Gramić Marinko, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000144004.
gnt-209802
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Gregorec Ana, Ruška cesta 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001056582.
gnw-209849
Groznik Domen, Ljubljanska cesta 25,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000225056.
gni-209688
Habjanič Bina, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001820696.
gnu-209851
Horvat Janja, Zaloška cesta 230/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000115836.
gnm-209809
Hostnik Andrejka, Gubčeva ulica 22,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000230330.
gnc-209769
Hrast Ana, Livek 11C, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 000987892. gnj-209837
Hribar Robert, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001728278.
gny-209947
Ivanc Marko, Vetrišče 17, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001823838.
gnc-209844
Jagrič Ana, Cesta na Grad 18, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001015185.
gnn-209858
Jakob Marija, Kovaška cesta 11,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 000542234.
gnm-209684
Japić Edi, Zgornje Škoﬁje 49, Škoﬁje,
osebno
izkaznico,
št.
001033085.
gnq-209880
Jemc Jaka, Škofjeloška cesta 15,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001904357.
gnd-209818
Jošt Dejan, Verpete 14, Celje, osebno
izkaznico, št. 001516712. gnl-209860
Juvan Miha, Spodnje Pirniče 28E,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001155040. gng-209690
Kalinić Blagoje, Zapotok 131, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001652362.
gng-209790
Keber Katarina, Trg 3D, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000456045. gnh-209964
Kežmah Marija, Framska ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000741319.
gnk-209861
Kljaić Lucianno, Maistrova ulica 5,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001341991. gnc-209944
Kocjančič Dimitrij, Vanganel 17, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001023992. gnu-209876
Komac Veronika, Trenta 42, Soča, osebno
izkaznico, št. 000594446. gng-209840
Kos Katja, Športna ulica 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001915611.
gnr-209779
Kovač Silva, Dobrava 51, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000084026.
gni-209763
Kozelj Alojz, Hotemaže 16, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000762897. gnc-209969
Kugler Nejc, Pondor 24a, Tabor, osebno
izkaznico, št. 001143963. gnl-209835
Kumer Aleš, Zrkovska cesta 105B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000337037.
gnx-209848
Kuprešak Klemen, Efenkova cesta 59,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000371365.
gnv-209750
Lavrič Borut, Gabrje pri Stični 10,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001405284.
gnc-209819
Lebič Zvonka, Sketova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001139378.
gni-209788
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Ličina Anis, Na jami 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000276523. gng-209815
Lipičar Gabrijela, Grčna 12, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000759367.
gnt-209677
Lorbek David, Hrvatini 37, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000332869.
gno-209882
Lukner Anton, Cesta pod parkom 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000065326.
gnu-209751
Lužija Damjan, Seidlova cesta 62, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000298776.
gnq-209755
Madon
Matjaž,
Ulica
Hermana
Potočnika 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001064358. gnu-209776
Madon
Patricia,
Ulica
Hermana
Potočnika 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001609771. gnt-209777
Magdič Barbara, Poštna ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001809935.
gnm-209859
Makuc Katja, Ulica XXX. divizije 22,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001276862.
gnv-209675
Markovič Franc, Spodnji Jakobski Dol
1, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
000303966. gny-209772
Markuš Marija, Žikarce 22, Zgornja
Korena, osebno izkaznico, št. 001072347.
gnb-209870
Mazej Anton, Petrovče 66, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000162644.
gnm-209834
Medved Zdenko, Celjska cesta 26,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001124792. gnb-209770
Mikac Ljuba, Šarhova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001186914.
gnk-209811
Mikulan Mateja, Parmova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001316890.
gng-209965
Mlakar Robert, Savci 56, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 001643321.
gnv-209850
Mlakar Teja, Cegelnica 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001219796.
gnn-209658
Modrič Jolanda, Prvomajska ulica 11,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001420039. gnz-209921
Mohorič Justina, Zgornje Bitnje 249,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000936790.
gnb-209970
Mulič Jožef, Most na Soči 23a, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 001356192.
gnh-209839
Murko Boštjan, Zlatoličje 32, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
001645633.
gnq-209930
Murtić Velida, Drnovškova pot 17,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001850669.
gnn-209683
Mušedinović Simona, Na kresu 33,
Železniki, osebno izkaznico, št. 000275697.
gnp-209706
Mušič Jože, Dvor 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001044424. gnk-209786
Nadižar Katjuša, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001132608.
gns-209853
Nemanič Jože, Božakovo 25, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000610789.
gnh-209764
Orel Ian, Gallusova ulica 5, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001039732. gnr-209879

Stran

9446 /

Št.

116-117 / 23. 12. 2005

Orešković Dubravka, Cesta na Rižano
18a, Pobegi, osebno izkaznico, št.
000451879. gnt-209877
Perigoj Rafael, Ponova vas 97,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000993365.
gnz-209821
Pernek Marija, Nova ulica 15, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000417500. gnz-209846
Pilih Vojko, Vrunčeva ulica 25/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000594025.
gnj-209862
Pintar Jelka, Ulica Ivana Regenta
49, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000740628. gne-209842
Pipan Danijela, Komen 57, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001905595.
gnz-209946
Plesničar Anita, Trubarjeva ulica 18, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001749357.
gnx-209973
Povh Jožefa, Selska cesta 10, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
000817006.
gnf-209766
Prebil Aljoša, Betajnova 44, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001337329.
gnj-209962
Prijanovič Dragana, Bratovševa ploščad
37, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000995541. gnl-209810
Pudjak Anica, Ulica Hermana Potočnika
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001294730. gns-209778
Puncer Matej, Brajnikova ulica 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000143204.
gnu-209801
Purgaj Mitja, Vosek 18A, Pernica, osebno
izkaznico, št. 000429927. gng-209865
Ratek Ivan, Zgornje Gorje 75, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 001659195.
gnr-209854
Rebol Luka, Obala 119, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000929801.
gni-209888
Regoršek Franček, Spodnji trg 18,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001302831.
gnl-209760
Rep Hilda, Sveti Jurij 115/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 000513021.
gno-209932
Rigler Boštjan, Puciharjeva ulica 22,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001469837.
gnv-209825
Rihar Mihael, Cesta v Dvor 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001645144.
gnm-209784
Rožič Mirko, Na jami 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001044695. gns-209803
Rupnik Janez, Elektrarinško naselje 2,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001224261.
gne-209917
Sagadin Rok, Prvomajska ulica 11,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001422360. gny-209922
Sejdijaj Adem, Izolska vrata 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
0001518804. gns-209878
Sladič Borut, Strojeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001275227.
gne-209792
Smrdel Anton, Vrhovci, Cesta XIV/1a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001136954.
gnq-209805
Stražišar Miha, Preserje 30A, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000915729.
gnu-209926
Strnad Jure, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001427051.
gnq-209830
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Stupan Janko, Spodnja Brežnica 42,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 000826654.
gnb-209920
Suhadolnik Duška, Linhartova cesta 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000101913.
gnh-209789
Svetek Zoﬁja, Litijska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000424403.
gnb-209795
Šabotić Nazif, Ulica Matije Blejca 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000670493.
gnk-209761
Šarkezi Silvana, Hrastovec 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000721749.
gnw-209749
Šetina Justina, Belokranjska cesta
33, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000971541. gnf-209966
Šifrar Aleš, Pod Plevno 74, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 00310528.
gnq-209705
Škrlj Marta, Turjak 8/a, Turjak, osebno
izkaznico, št. 000954984. gnh-209814
Šneller Dušan, Sv. Lovrenc 57,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001016335.
gnk-209836
Štrajhar Zoran, Poreber 11, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000013130.
gnj-209762
Tadić Drago, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000780763.
gno-209782
Tašner Lucija, Celjska cesta 44, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000684559.
gnd-209968
Tavčar Jure, Zaboršt pri Dolu 75, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001193554.
gnb-209620
Terlep Alojzij, Resljeva cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000208703.
gne-209817
Tomić Tanja, Ulica Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001854879. gnb-209674
Trontelj Danijel, Puhova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001026488.
gnf-209791
Turnšek Fanika, Lokovina 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001085859.
gnq-209855
Uranjek Alojz, Podlog v Savinjski dolini
24, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 000089089. gnn-209833
Urbančič Dejan, Kogejeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000631340.
gnc-209719
Varl Gregor, Maistrova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000109495.
gne-209867
Vasić Miroslav, Ulica Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001787045. gnv-209975
Verhovnik Marjan, Glavni trg 42, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001664815.
gnw-209699
Vesenjak Mario, Polana 16A, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001873697.
gnh-209864
Vrdlovec Zdenko, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000943410.
gnp-209781
Vuga Boštjan, Jarška cesta 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001860018.
gnu-209901
Zalokar Dragica, Ob žici 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001439159.
gnp-209806
Zdolc Stane, Opekarna 7, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001144702.
gns-209703

Zorič Tomaž, Šentjanž 64/a, Šentjanž,
osebno
izkaznico,
št.
001513270.
gnt-209656
Zrimšek Sonja, Sečna pot 10a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000822496.
gnj-209887
Zupančič Jože, Ulica Jana Husa 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000789615.
gni-209813
Žerjav Danilo, Grabe 42, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001267146.
gnz-209696
Ževart Milena, Tomšičeva cesta 25,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001067193.
gnt-209752
Žgur Vida, Podraga 14, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001005968.
gnt-209852
Žveplan Zvonko, Trubarjevo naselje,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
001115397. gnm-209759

Vozniška dovoljenja
Ahmemulić Omer, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1868732, reg. št. 264194,
izdala UE Ljubljana. gne-209717
Aljančič Bogdan, Loka 29, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001246820, reg.
št. 2946, izdala UE Tržič. gnv-209950
Aljaž Sara, Ižanska cesta 426/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2232676, reg. št. 277344, izdala UE
Ljubljana. gnd-209993
Bavec Justin, Iga vas 7, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1427724, reg. št.
225, izdala UE Cerknica. gnr-209754
Bedrač Dragica, Zamušani 40/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2051852, izdala UE Ptuj. gnq-209680
Berc Jožef, Želeška cesta 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2111358, reg. št. 15255. gnt-209602
Berglez Romana, Tomšičevaa 26,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 163888, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnx-209673
Blažič
Mateja,
Srebrničeva
61,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1703154, reg. št. 31207, izdala UE Nova
Gorica. gnp-209606
Bogdan
Andrej,
Motvarjevci
2/b, Prosenjakovci – Partosfalva, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SM 10109.
gns-209928
Božič Maja, Zakotnikova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2144737, reg. št. 270148,
izdala UE Ljubljana. gnt-209977
Cerinšek Franc, Spodnja Pristava 3,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. S 467478, reg. št. 5188,
izdala UE Slovenske Konjice. gnt-209702
Čebokli Matjaž, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1864330, reg. št. 243072,
izdala UE Ljubljana. gnn-209708
Čebular Bojan, Jesihov štradon 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1763147, reg. št. 142579, izdala UE
Ljubljana. gnq-209980
Čefarin Barbara, Turnovše 11, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2004953, reg. št. 12137, izdala UE
Vrhnika. gnk-209961
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Čepuran Alenka, Rašiška ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2124, reg. št. 180599, izdala UE Ljubljana.
gnv-209650
Čož Boris, Zgornja Draga 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1361738, reg. št. 21532, izdala UE
Grosuplje. gnt-209827
Ćatak Nedžib, Jakčeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1872239, reg. št. 57549,
izdala UE Ljubljana. gnq-209630
Debevec Marica, Vnanje Gorice,
Nova pot 200, Notranje Gorice, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF, št. S
1776416, reg. št. 92171. gns-209653
Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2144172, reg. št. 183299,
izdala UE Ljubljana. gnf-209991
Delanović Husnija, Homec, Bolkova
ulica 34, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1109477, reg. št. 18931, izdala
UE Kamnik. gnn-209933
Dikosavić Radomir, Koželjskega ulica 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1557954, reg. št. 15683, izdala UE Velenje.
gny-209747
Dončev Vančo, Chengdujska cesta 10D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1549897, reg. št. 247281, izdala UE
Ljubljana. gnt-209652
Erpič Aleš, Cimermanova ulica 3V,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164658, reg. št. 204013, izdala UE
Ljubljana. gne-209617
Farič Jože, Panonska cesta 11, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S297676,
reg. št. 10553, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-209914
Frangež Mojca, Flisova 26, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471911, izdala UE Maribor. gng-209890
Gaberšek Milan, Koželjeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1592997, reg. št. 256023, izdala UE
Ljubljana. gny-209647
Grabnar Sebastjan, Dolenjska cesta
136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHc, št. S 1944825, reg. št.
230541, izdala UE Ljubljana. gnh-209989
Grabrijan Andreja, Moša Pijade 8,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10593, izdala UE Črnomelj.
gnv-209625
Grižonič Nina, Veluščkova ulica 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 55331, reg. št. 12071, izdala UE Izola.
gnc-209669
Hamler Milan, Nova vas pri Ptuju 115,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1590530, izdala UE Ptuj. gnz-209896
Hercog Janez, Pristava 20a, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16587, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno-209732
Horvat Janja, Zaloška cesta 230/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1867641, reg. št. 124706,
izdala UE Ljubljana. gnu-209651
Hriberšek Marko, Rifengozd 16, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1576496, izdala UE Laško. gno-209682
Hudina Janez, Gosposka ulica 19, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1561543, reg. št. 253, izdala UE Celje.
gnj-209812
Humer Barbara, Šišenska cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1610922, reg. št. 249727, izdala UE
Ljubljana. gnx-209648
Ivković Zoran, Raičeva ulica 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051464, reg. št. 153147, izdala UE
Ljubljana. gny-209797
Jamnik Ivan, Dolenjska cesta 289,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1792829, reg. št. 20968. gnx-209823
Jelić Melita, Cesta v Pregavor 12, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI65874, izdala UE Izola. gnd-209668
Jemc Jaka, Škofjalokška cesta 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S2136395, reg. št. 250695, izdala UE
Ljubljana. gnx-209948
Jerković Saša, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2091564, reg. št. 267755, izdala UE
Ljubljana. gne-209642
Juvan Miha, Spodnje Pirniče 28E,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1096778, reg. št. 213659, izdala
UE Ljubljana. gnf-209691
Kajba Karmen, Oljčna pot 45/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 62494, izdala UE Koper.
gnw-209899
Kirbiš Bojan, Nova ulica 22, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHCE, št. S 2052726, reg. št.
124377, izdala UE Maribor. gnq-209955
Klanjšek Rudi, Pod kostanji 20, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1520624, reg. št. 48852, izdala UE Celje.
gnp-209956
Kodrič Janja, Benčičeva 13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1143325,
izdala UE Sežana. gnm-209609
Kolar Peter, Na zelenici 9, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1527320,
reg. št. 20850, izdala UE 208. gnf-209616
Kopše Rozalija, Hotinja vas, Gasilska
ulica 6, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 916957, reg. št. 32825,
izdala UE Maribor. gnw-209949
Kos Katja, Športna ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2230605, reg. št. 277050, izdala UE
Ljubljana. gnn-209983
Kostić Emir, Nasipi 27, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1469189, izdala
UE Trbovlje. gnz-209971
Košir Skobe Gabriela, Prelog, Breznikova
cesta 41, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2103021, reg. št.
32716, izdala UE Domžale. gnj-209937
Koštomaj Arnold, Cesta 4. julija 52,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5753, izdala UE Krško. gne-209667
Kovač David, Dobrava 51, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 267617, reg. št. 12153, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-209757
Kovač Matej, Rojčeva ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 1871289, reg. št. 124421, izdala UE
Ljubljana. gnd-209643
Krajšek Marko, Spodnje Gameljne 67/c,
Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1794845, reg. št. 92580,
izdala UE Ljubljana. gnv-209979
Kranjc Tekavec Liljana, Ortnek 2/a,
Ortnek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2230712, reg. št. 276976, izdala UE
Ljubljana. gnh-209639
Križman Janez, Ulica Marije Drakslerjeve
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 240268, reg. št. 41472,
izdala UE Ljubljana. gng-209990
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Kuder Ivan, Vilharjeva ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S610315, reg. št. 14295, izdala UE Celje.
gnv-209700
Kuhta Tanja, Krvavška ulica 18,
Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2115780, reg. št. 135054, izdala
UE Ljubljana. gnb-209820
Kurnik Jelka, Dupleška cesta 133,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2186763, izdala UE
Maribor. gnn-209958
Kus Matic, Ulica pri skali 11, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h
BGH, št. S 002155227, reg. št. 12546, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnf-209666
Kuzmijak Peter, Velika Cikava 12/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284497, reg. št. 38511, izdala UE Novo
mesto. gng-209665
Lah Darko, Dol pri Vogljah 12, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1814291, izdala UE Sežana. gnp-209731
Lampe Nataša, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 2083368, reg. št. 157985,
izdala UE Ljubljana. gnu-209976
Lavrič Borut, Gabrje pri Stični 10,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1445263, reg. št. 19130, izdala UE
Grosuplje. gnu-209826
Lukner Anton, Cesta pod parkom 10,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2073468, reg. št. 1798,
izdala UE Velenje. gnb-209745
Mahmić Mirsad, Vulčeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2219249, reg. št. 208168, izdala UE
Ljubljana. gnc-209994
Markoja Marko, Podkraj pri Velenju
7/e, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S11114251, reg. št. 26281, izdala UE
Velenje. gnz-209746
Martinčič Viktor, Bevško 25/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 95690,
izdala UE Trbovlje. gny-209972
Mazej Anton, Petrovče 66, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
2014993, izdala UE Žalec. gnm-209909
Meglič Ana, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351712, reg. št. 229341, izdala UE
Ljubljana. gnm-209709
Merčun Petra, Andričeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1917409, reg. št. 264262,
izdala UE Ljubljana. gnj-209987
Mervič Nina, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1611756, reg. št. 256830, izdala UE
Ljubljana. gnl-209985
Mihelič Tina, Droptinška pot 46,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1064563, reg. št. 210471,
izdala UE Ljubljana. gnx-209923
Mikložič Renata, Babinci 27, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1035825,
izdala UE Ljutomer. gnf-209916
Mirnik Nadja, Topole 14, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2194552, reg. št. 23379, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnu-209726
Mohorič Justina, Zg. Bitnje 249,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S643772, reg. št. 38519, izdala UE Kranj.
gng-209940
Mrevlje Radovan, Jenkova ulica 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001956952, reg. št. 12248, izdala UE
Celje. gnr-209704
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Mušedinović Simona, Na kresu 33,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1223769, izdala UE Škofja Loka.
gnl-209685
Nemanič Jože, Božakovo 25, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S2069858, reg. št. 5063, izdala
UE Metlika. gnm-209959
Novaković Aleksandar, Gorazdova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2094505, reg. št.
199750, izdala UE Ljubljana. gns-209978
Omerzu Jože, Cesta Františka Foita
4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2016526, reg. št. 16719,
izdala UE Velenje. gnh-209689
Padavnik Aleš, Ižanska cesta 400/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504540, reg. št. 225508, izdala UE
Ljubljana. gnz-209646
Pahor Andraž, Na klisu 2/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1572931, izdala UE Vrhnika. gne-209692
Pelan Matjaž, Vrščajeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1989546, reg. št. 83907,
izdala UE Ljubljana. gne-209992
Peserl Metka, Trg Borisa Kidriča 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1861081, reg. št. 103853,
izdala UE Maribor. gnf-209891
Petrović Vitomir, Ulica Gradnikove
brigade 15, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1815608, reg. št. 36843, izdala UE Nova
Gorica. gnj-209637
Petrušić Vlatko, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1990663, reg. št. 107127,
izdala UE Ljubljana. gnl-209635
Pihlar Tatjana, Ulica Ante Trstenjaka 21,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 79034, reg. št. 9197, izdala UE Ljutomer.
gnh-209889
Pilih Vojko, Vrunčeva ulica 25a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1125117, reg. št. 42913, izdala UE Celje.
gnx-209698
Plesničar Anita, Trubarjeva 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1836845, reg. št. 48950. gnt-209727
Polenik Zoran, Pristava 20, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17200, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnb-209895
Pongrac Janja, Pristavška cesta 44,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000010864, reg. št. 7599, izdala UE Tržič.
gnt-209952
Pongračič Irena, Strmica 29, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1924309, reg. št. 8574, izdala UE
Logatec. gnq-209659
Popovič Martina, Spodnje Mestinje 2,
Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S1549126, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gno-209957
Povše Miran, Osredek pri Kramlju 13,
Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. BGC,
št. S1207241, reg. št. 11277, izdala UE
Sevnica. gnh-209939
Prešeren Holz Zdenka Simona, Preglov
trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2030991, reg. št.
97208, izdala UE Ljubljana. gng-209640
Prosenc Simon, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. Gh, reg.
št. 14230, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-209897
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Purgaj Mitja, Vosek 18/a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 669899,
izdala UE Maribor. gnu-209951
Radej Bojan, Tabor 7, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488914, reg. št.
209474, izdala UE Ljubljana. gns-210003
Ratek Ivan, Zg. Gorje 75, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1811490, reg. št. 8365. gns-209728
Reja Anka, Kozana 90a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1429806, reg. št. 45431, izdala UE Nova
Gorica. gnr-209604
Repanšek Jaka, Ulica Of 13, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002231483, reg. št. 278226, izdala UE
Ljubljana. gnl-209935
Ribič Doris, Celestrina 11/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534659, reg. št. 120711, izdala UE Maribor.
gni-209742
Rihar Mihael, Cesta v Dvor 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1827041, reg. št. 190997, izdala UE
Ljubljana. gnm-209984
Rola Beno, Popetre 16, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1380018.
gnn-209608
Rožić Mirko, Na jami 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2082041, reg. št. 107655, izdala UE
Ljubljana. gno-209632
Sadnik Jože, Cesta Žalskega tabora 3/b,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
47767, izdala UE Žalec. gnc-209744
Sah Irena, Gospodinjska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2032287, reg. št. 91986,
izdala UE Ljubljana. gnd-209618
Sedmak Teja, Nadanje selo 50, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1975963, izdala UE Postojna. gny-209847
Sladič Borut, Strijeva ulica 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2034127, reg. št. 129070, izdala UE
Ljubljana. gny-209622
Slak Jože, Biška vas 11, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 000013175, izdala UE Novo mesto.
gnp-209756
Smole Maša, Trg mladinskih brigad
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2098895, reg. št.
246314, izdala UE Ljubljana. gno-209636
Smrdel Anton, Vrhovci, cesta XIV/1a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1717135, reg. št. 184489, izdala UE
Ljubljana. gni-209988
Sodnik David, Homec, VII ulica del. 16/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001551898, reg. št. 37560, izdala UE
Domžale. gnm-209934
Sojar Simona, Cesta Dolomitskega
odreda 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BFGH, št. S 1845747, reg.
št. 11574, izdala UE Vrhnika. gni-209638
Srabotnik Andrej, Mariborska cesta 159,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S2013346, reg. št. 15239, izdala UE
Celje. gnu-209701
Stražišar Miha, Preserje 30A, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2092033, reg. št. 243349, izdala UE
Ljubljana. gnw-209924
Strniša Franc, Jezero 29, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001257995, reg. št. 6795, izdala UE
Trebnje. gno-209832

Svetek Zoﬁja, Litijska cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 1778717, reg. št. 39292, izdala UE
Ljubljana. gnk-209986
Šebenik
Irena,
Podsmerka
3/k,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164112, reg. št. 158568, izdala UE
Ljubljana. gnc-209644
Škrlj Marta, Turjak 8/a, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1526457, reg. št.
248363, izdala UE Ljubljana. gnm-209634
Tomović Jovica, Polje, cesta XII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433512, reg. št. 233933, izdala UE
Ljubljana. gnf-209645
Treven Alenka, Marinčev grič 40,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2068155, reg. št. 4342, izdala UE Vrhnika.
gnb-209695
Treven Boštjan, Novo polje, Cesta XI/
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2098573, reg. št.
162590, izdala UE Ljubljana. gnj-209641
Turk Andrej, Celovška cesta 134,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352747, reg. št. 202976, izdala UE
Ljubljana. gnp-209981
Turkuš Jure, Župečja vas 37, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h GFH, št. S 2172260, izdala UE
Ptuj. gnu-209676
Urbančič Dejan, Kogejeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1716208, reg. št. 134234, izdala UE
Ljubljana. gnb-209720
Vajda Dušan, Severova 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2130362, izdala UE Ptuj. gnq-209605
Varl Gregor, Maistrova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1444215, reg. št. 106157, izdala UE
Maribor. gns-209953
Veselič Mirko, Ulica 25. maja 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S312781, izdala UE Ptuj. gns-209603
Viher Janez, Krčevina pri Ptuju 81, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1074645, izdala UE Ptuj. gnr-209679
Vučak Janez, Lastomerci 32, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S2201140, reg. št. 2581, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-209913
Vuga Boštjan, Jarška cesta 10A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S2007558, izdala UE
Nova Gorica. gnn-209908
Wisell Klakočar Bojan, Bizeljska cesta
20, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S1292888, reg. št. 9741, izdala
UE Brežice. gnr-209654
Zadravec Stanko, Vuzmetinci 42, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BGH, št. S1811753, reg. št. 8750,
izdala UE Ormož. gny-209697
Zalokar Dragica, Ob žici 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481866, reg. št. 240839, izdala UE
Ljubljana. gnp-209631
Zimšek Darko, Šmarska cesta 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1630906, reg. št. 12906, izdala UE
Velenje. gnf-209941
Zlatarev Vesna, Ulica Molniške čete
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1800293, reg. št.
230201, izdala UE Ljubljana. gnn-209633
Zorec
Frančišek,
Babinci
66,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A do
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50km/h BCDEFGH, št. S1724280, izdala
UE Ljutomer. gng-209915
Zorič Tomaž, Šentjanž 64/a, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1772506, reg. št. 12031, izdala UE Sevnica.
gno-209657
Zorman Primož, Kamniška cesta 45,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 002228206, reg. št.
32653, izdala UE Domžale. gnc-209869
Zupančič Jožefa, Dešen 20, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555003, reg. št. 8482, izdala UE Domžale.
gne-209942
Ževart Milena, Tomšičeva cesta 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2073019, reg. št. 15179,
izdala UE Velenje. gnh-209943
Žveplan Zvonko, Trubarjevo naselje 12,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S207908, reg. št. 7446, izdala UE
Laško. gnr-209954

Zavarovalne police
Avtomarket d.o.o., Ljubljana, Dunajska
c. 421, Ljubljana Črnuče, preklicuje zavarovalne police: oznaka police: 11, št.: 31408,
31409, 31410, 31411, 31412, 31413, 31414,
31416, 31417, 31418, 31419, 31420, 31421,
31422, 31423, 31424, 31425, 31426, 31427,
31428, 31429, 31430, 31431,31432, 31433,
34109, 34115, 34133, 34144, 34146, 34147,
34148, 34149, 34150, 34901, 34902, 34903,
34904, 34905, 34906, 34907, 34908, 34909,
34910, 34911, 34912, 34913, 34914, 34915,
34916, 34917, 34918, 34919, 34920, 34921,
34922, 34923, 34924, 34925, 34926, 34927,
34928, 34929, 34930, 23931, 34932, 34933,
34934, 34935, 34936, 34937, 34938, 34939,
34940, 34941, 34942, 34943, 34944, 34945,
34946, 34947, 34948, 34949, 34950, 35501,
35502, 35503, 35504, 35505, 35506, 35507,
35508, 35509, 35511, 35512, 35513, 35514,
35515; oznaka police: 12, št.: 20044, 20048,
20522, 20534, 20535, 20807, 20818, 20829,
20837, 20858, 20859, 20865. Ob-35597/05
Bjeli Igor, Dolenjska cesta 25, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 867521, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gno-209607
Črnič Stanislav, Adlešiči 9a, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 291510, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-209735
DRUŠTVO
MLADINSKI
CEH,
RAKOVNIŠKA 6, Ljubljana, zavarovalno
polico,
št.
00000822884,
izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-209996
Janković Darko, Polje, cesta VIII/2,
Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
40 319978, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnj-209712
Jelušič Srečko, Ulica generala Levičnika
62a, Koper – Capodistria, zavarovalno
polico, št. 40 267043. gnb-209724
Kararić Elvis, Steletova ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 348147,
izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto.
gnj-209912
Kerić Fadila, Majde Vrhovnikove ulica 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 295373,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-209872
Kraj Katja, Dunajska 186, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 100015514 – izdana
na Hojnik Katja, izdala zavarovalnica
Pokojninska družba A. gnk-209911
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Milošič Ivan, Jablovec 56/a, Podlehnik,
zavarovalno polico, št. 00101775903, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-209894
Papež Vinko, Grajska cesta 17b,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO
00101772878,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnh-209614
Seferagić Dika, Poljanska cesta 66a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 335275,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-209662
Senica Marta, Trška gora 13, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101839385, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-209611
Slovenica, zavarovalniška hiša d.d., Ljubljana, Celovška 206, Ljubljana, preklicuje originale dokumentov stroge evidence: police za
stanovanjsko zavarovanje od št. 91751 do št.
91755; police za avtoodgovornost: 712314,
712317, 712320, 722171, 739764, 739765,
739773, 739776, 756396, 72215, 838497,
838499, 838500; police za avtokasko: od št.
86317 do št. 86325 in št. 86307; police za
nezgodno zavarovanje: od št. 37601 do št.
37603; pobotnice: od št. 127641 do št. 127650
in od št. 132705 do št. 132725; dogovor o
plačilu: od št. 869 do št. 873; zelene karte:
510105, 522983, 522984, 522987, 544608,
544613, 544615, 544616, 544617, 550114,
550115, 550116, 550117, 550118, 550119,
550120, 567296, 567297, 567298, 567300,
567301, 567302, 567758. Ob-36039/05
Šitnik Silvo, Viška cesta 49/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 160401403494,
izdala zavarovalnica Triglav. gnr-209629
Zupanc Tone, Florjanov trg 4, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 257037,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-209730

Spričevala
Brkić Omerović Maida, Vipanska cesta
100/d, Nova Gorica, spričevalo o končani
OŠ Kočevje, izdano na ime Brkić Maida.
gng-209715
Cesar Sabina, Muretinci 46, Gorišnica,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Ptuj, smer
trgovec – prodajalec, izdano leta 2001 in
2002. gng-209615
Cvetko Marjeta, Ob sotočju 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika
Kajuha v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnd-209718
Černi Nives Barbara, Dobrovnik 266D,
Dobrovnik – Dobronak, indeks, št. 20050504,
izdala Pravna fakulteta. gnf-209995
Despot Tanja, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, indeks, št. 12130071871,
izdala Višja strokovna šola v Ljubljani.
gnq-209905
Dražetič Slađana, Pod vrtačo 17,
Sevnica, spričevalo 4. letnika SFTSP Celje
– prometnik. gnc-209619
Glasovac Dario, Osije, A.B. Šimiča
2, 31000 Hrvaška, spričevalo o končani
OŠ 8. talcev Logatec, izdano leta 1984.
gnj-209612
Križman Cveto, Slovenska cesta 37,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne graﬁčne šole v Ljubljani, izdano
leta 1976. gnq-209655
Kuhar Miha, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazija Moste,
izdano leta 1997. gnu-209626
Kukovec Matjaž, Cesta na Laze 25,
Ljubljana, indeks, št. 9693, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnl-209710
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Lajič Alenka, Titova 69, Jesenice, spričevalo
3. letnika Zdravstvene šole – zdravstveni tehnik, izdano leta 2001. gnk-209736
Lužar Urša, Gasparijeva ulica 5,
Cerknica, indeks, št. 18050702, Filozofska
fakulteta. gns-209903
Mravlje Primož, Pot Šijo 13, Tržič, indeks,
št. 23020070, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnw-209999
Peterca Nejc, Vojkova cesta 26,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Euro Šola
Ljubljana, izdano leta 2005. gnk-209936
Petrešin Nataša, Javorjev drevored 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, izdano leta
1994. gnh-209664
Pintarič Zdenka, P.P. 170, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 1969, izdano
na ime Češnovar Zdenka. gnf-209741
Ražman Mira, Popetre 34, Gračišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vič Ljubljana, izdano leta 1994, izdano na
ime Žunič Miroslava. gnl-209610
Rotter Tara, Prešernova 15, Nova Gorica,
obvestilo o uspehu 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gnz-209721
Stajčić Goran, Karunova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole Cene Štupar, program pek.
gnk-209711
Šibernik Edvard, Legen 39, Šmartno
pri Slov.Gradcu, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1979. gnm-209734
Štamulak Jelka, Jakčeva 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Muta, izdano leta 1987.
gnn-209733
Štefanič Rosana, Grajska cesta 37,
Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Loka.
gnj-209737
Tomažič Vanda, Glavarjeva 61/a,
Komenda, spričevalo 4. letnika Srednje elektro
in strojne šole v Kranju – smer elektrotehnik,
elektronik. gne-209892
Valher Alenka, Mlakarjeva ulica 22, Kranj,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani,
izdana leta 1984. gny-209997

Ostali preklici
ANA DERGAN, Kuretno 4 a, Laško,
študentsko izkaznico, št. 28030552,
izdala Fakulteta za metematiko in ﬁziko.
gnx-209998
Blejc Tjaša, Livada 7a, Kamnik, vozno
karto, št. Š 520647. gnv-209725
Bric Jerneja, Ulica solidarnosti 1,
Litija, študentsko izkaznico, št. 01099334,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnt-210002
Četina Tanja, Prečna ulica 6, Šempeter
v Savinjski dolini, študentsko izkaznico,
št. 20200034, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnx-209723
Dremelj Milica, Sokolska 10, Višnja Gora,
delovno knjižico. gnr-209729
Erjavec Jan, Ljubljanska 106, Domžale,
vozno karto, št. 530795, izdal Kam Bus
Kamnik. gnu-210001
Gregorec Štefan, Orešje 178, Ptuj,
delovno knjižico. gnx-209898
Hostnik Gregor, Ustje 16, Šmartno pri
Litiji, delovno knjižico. gnl-209885
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Kert Rinaldo, Slomškova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-209900
Kolenc Matej, Lastovče 46, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 419903583,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-209623
Krajnc Uršula, Zarnikova ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-210004
Kuzma Bojan, Gornja Bistica 16/b,
Črenšovci, delovno knjižico, zap.št. 30199,
ser. št. A0421248, izdala UE Lendava.
gnt-209927
Lojevec Simona, Klemenova ulica 30,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011182,
izdala FKKT v Ljubljani. gnr-209904
Modic Martin, Gradišče 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19780209,
Ekonomska fakulteta. gni-209713
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Mršić Ratko, Kristanova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-209722
Nemec Stanko s.p., Miren 41/a, Miren,
izvod licence skupnosti, št. 002326 za
vlečno vozilo Mercedez Benz 1853LS, reg.
št. GO 76-80R. gnz-209621
Oskar Transport s.p., Breg 23, Žužemberk,
izvod nacionalne licence 7045 za vozilo MB
2538L, 48222222, reg. št. NM 15-97J, izdana
pri Obrtni zbornici Ljubljana, dne 31. 3. 2003
z veljavnostjo do 19. 3. 2008. gno-209907
Pinterič Nenad, Rovtarska cesta 16,
Logatec, delovno knjižico. gnb-209945
Resped Transport d.o.o., Mednarodni prehod 2, Šempeter pri Gorici, licenco za tovorno
vozilo z reg. št. GO A8 – 645. gnp-209881
Ristova Suzana, Ižanska cesta 440F,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-209910

Satler Špela, Linhartova 60, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnx-209798
Sedmak Teja, Nadanje selo 50, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 19442134,
Ekonomska fakulteta. gnp-209906
Smuk Ursula, Pot Perkolico 48, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 20200270,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gni-209938
Varagič Mirjana, Rudija Papeža 30,
Kranj, delovno knjižico. gnd-209893
Vidmar Suzana, Trg republike 4, Izola
– Isola, delovno knjižico. gni-209613
Vogrič Marko s.p., Travnik 41, Cerkno,
izvod licence za vozilo tip Zastava 83.10D,
reg. št. GO 58-46A, št. 1590 z veljavnostjo
do 9. 4. 2006. gnv-209925

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi

9341
9341
9341
9341
9342
9342
9342
9343
9343
9343
9343
9359
9363
9378
9378
9378
9379
9379
9388
9398
9400
9400
9403
9405
9405

Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

9416
9418
9429
9432
9433
9433
9433
9434
9434
9434
9436
9436
9440
9440
9442
9442
9443
9443
9443
9444
9444
9444
9444
9446
9449
9449
9449
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NOVA IZDAJA

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Osma, spremenjena in dopolnjena izdaja
V Zbirki predpisov je izšla dopolnjena in spremenjena izdaja dednopravne zakonodaje. Poleg zakona o dedovanju povzema osma izdaja tudi vse predpise, ki
neposredno ali posredno posegajo na področje dednega prava. Avtor obširnih
uvodnih pojasnil dr. Karel Zupančič, profesor dednega prava na ljubljanski pravni
fakulteti, namenja posebno pozornost vplivu novih predpisov na dednopravno
področje. Odgovoriti poskuša na doslej ne dovolj pojasnjena vprašanja dedovanja
zapuščine brez dediča, obširneje pa razlaga tudi pogodbe, ki jih je iz dednega zakona povzel obligacijski zakonik.
V drugem delu knjige, ki obsega 320 strani A5-formata, so objavljeni:
– zakon o dedovanju,
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev,
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku,
– del zakona o notariatu,
– določbe obligacijskega zakonika,
– del zakona o nepravdnem postopku,
– določbe stvarnopravnega zakonika,
– del zakona o davkih občanov.
Z ALOŽBA

– 261386 broširana izdaja

5859 SIT z DDV

– 261388 vezana izdaja

6944 SIT z DDV

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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NOVA IZDAJA
dr. Lojze Ude. mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič,
dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec

PRAVDNI POSTOPEK
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
Ko se združi vodilno slovensko civilnoprocesno pravno razmišljanje,
ko na skupni tir zapeljeta vodilna slovenska založnika pravne literature, izide prvi komentar prvega slovenskega Zakona o pravdnem postopku. Komentar zakonskih določb, ki bo izšel v TREH KNJIGAH na približno
1800 straneh, so avtorji pripravljali dobrih pet let.
Knjige skupaj izdajata Založba Uradni list Republike Slovenije in
GV Založba.
V prvi knjigi so komentirani členi od 1 do 150. Druga knjiga bo predvidoma
izšla do aprila, tretja pa do oktobra 2006.
Prednaročniška cena (130.200 SIT z DDV) velja do izida druge knjige.
Naročnikom bomo knjige pošiljali po njihovem izidu. Kupnino plačate v
treh delih. Za vsako knjigo bodo naročniki prejeli račun za 43.400 SIT.
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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Pravdni postopek
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
– prednaročniška cena
– cena prve knjige

130.200 SIT z DDV
43.400 SIT z DDV

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – za izdajatelja dr. Janez Pogorelec – Založnik Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Tisk Tiskarna SET,
d.d., Vevče – Internet: http://www.uradni-list.si – e-pošta: objave@uradni-list.si

