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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 1714-03-430-50/2005/2 Ob-12901/05
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: 430-50/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme. Podrobnejši opis in količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 5. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
2) Vrsta in obseg: osebni računalniki;
podrobnejši opis in količine bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
49,875.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
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2) Vrsta in obseg: prenosni računalniki;
podrobnejši opis in količine bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
2,080.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
2) Vrsta in obseg: strežniki; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
31,777.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Vrsta in obseg: tiskalniki; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
11,360.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.20.00-7.
2) Vrsta in obseg: omrežna oprema; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
42,845.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
2) Vrsta in obseg: LCD projektorji; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
10,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: 13. 5.
2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt – PSF0515.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
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Leto XV

Gradnje
Ob-12700/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trebnje, kontaktna oseba: Drago
Bregar, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/ 348-11-10, faks 07/348-11-31,
elektronska pošta: drago.bregar@trebnje.si,
internetni naslov: www.trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: komunalna in cestna infrastruktura »obrtna cona« Trebnje.
II.2) Kraj izvedbe: obrtna cona Trebnje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja obsega izvedbo celotne cestne in komunalne infrastrukturne v območju obrtne
cone (kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, KATV, javna razsvetlava, VN in NN
elektroenergetsko omrežje, plinovodno
omrežje).
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 320 in 360 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
julij 2005.
II.7) Datum zaključka gradnje: 28. 10.
2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35201-003/2004-03.
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: da. (ukrep 1.4 EPD Slovenije
2004-2006).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Občina Trebnje
Ob-12724/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Rafko Klinar, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. ++386/5/66-46-100,
faks ++386/5/62-71-602, elektronska pošta: rafko.klinar@koper.si, internetni naslov:
www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Anita Gole, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
anita.gole@sl-consult.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju – Izgrad-
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nja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino Koper in Občino
Izola.
II.2) Kraj izvedbe: območje Mestne občine Koper in Občine Izola, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt »Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino Koper
in Občino Izolo« vključuje:
– izdelavo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenih dovoljenj, za izvedbo
ter za pridobitev uporabnih dovoljenj za čistilno napravo in kanalizacijo,
– izgradnja čistilne naprave za 84.500
PE s suspenzijo biološkega blata, nitri- in
denitriﬁkacijo, obarjenje fosforja, dehidracijo
blata in meritvijo iztoka,
– izgradnjo novih kanalov (Iplas–Škoﬁje,
Škoﬁje–Zg. Škoﬁje, Iplas–Dekoni in Dekani)
in nadgradnja obstoječega kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 8,3 km,
– nadgraditev obstoječega kanalizacijskega sistema Koper in Izola z izgradnjo
treh zadrževalnih bazenov (Semedela Koper, M in Ž),
– izgradnjo dveh črpališč v Kopru (Č1 in
Č2) in dveh črpališč v Izoli,
– izgradnjo povezovalnega kanala med
Izolo in Koprom v skupni dolžini 5,1 km in
– izgradnjo objektov za predčiščenje v
Izoli za 26.400 PE.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: CCI 2004/SI/
16/C/PE/002/01.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se soﬁnancira iz sredstev Kohezijskega sklada.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-12725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Piran, kontaktna oseba: Tanja Franca, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
Slovenija, tel. ++386/5/67-10-300, faks
++386/5/67-10-308, elektronska pošta:
tanja.franca@piran.si, internetni naslov:
www.piran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Anita Gole, Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92, elektronska pošta:
anita.gole@sl-consult.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: zbiranje in čiščenje odpadnih
voda v obalnem porečju – Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za
Občino Piran.
II.2) Kraj izvedbe: območje Občine Piran,
Slovenija.
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Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt ¨Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran« vključuje – izgradnjo novega kanalizacijskega
sistema v skupni izmeri približno 1,8 km
ter izgradnjo centralne biološke čistilne naprave za 33.000 PE s suspenzijo
biološkega blata, nitri- in denitriﬁkacijo,
obarjenje fosforja, dehidracijo blata in
meritvijo iztoka.
Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj, za izvedbo ter za pridobitev
uporabnih dovoljenj za čistilno napravo in
kanalizacijo.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: CCI 2004/SI/
16/C/PE/002/02.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se soﬁnancira iz sredstev Kohezijskega sklada.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Občina Piran
Št. 10308/01/2005
Ob-12898/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3, 1291
Škoﬂjica, kontaktna oseba: Vesna Tomažin, faks 01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoﬂjica@moj.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1 Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja javne in komunalne
infrastrukture v poslovno-obrtni coni Škoﬂjica, območje VP 9/1 in VO 9/2.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Škoﬂjica.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 500.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
cest 1.4 in 2 in komunalne infrastrukture na omenjenih cestah: vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, VN in NN
omrežje, TK omrežje, plinovod in javna
razsvetljava, vse na območju poslovnoobrtne cone Škoﬂjica.
II.6) Predviden datum začetka: julij
2005.
II.7) Predviden datum zaključka: junij
2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40308/01/2005.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: EU sredstva – evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.3) Datum, ko je bilo obvestilo poslano:
9. 5. 2005.
Občina Škoﬂjica

Javni razpisi
Blago
Ob-13304/05
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila blaga po omejenem postopku za
dobavo dilatacijskega materiala (ponovitev
sklopa: material za respiratorno terapijo –
maske laringealne), objavljenem v Ur. l. RS,
št. 34 z dne 1. 4. 2005, Ob-8776/05, se popravi IV.3.3) točka in se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 12. ure.
Ministrstvo za zdravje
Ob-12423/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Milka Kern, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-21-01,
faks 04/202-67-64, elektronska pošta: milka.kern@zd-kranj.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja pohištvene opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Kranj,
Gosposvetska ulica 10, Kranj.
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: konec 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirano bilanco stanja ali izvleček iz bilance stanja za
leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 6. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 6. 2005
ob 12. uri, v Zdravstvenem domu Kranj,
Gosposvetska ulica 10, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: notranja oprema za osnovno šolo in vrtec v Dragomlju.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža notranje opreme za
osnovno šolo in vrtec v Dragomlju. Javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa, in
sicer: 1. sklop: oprema za kuhinjo (šola
in vrtec) in 2. sklop: oprema za prostore šole in prostore vrtca. Javno naročilo
bosta ﬁnancirali Občina Domžale v višini
54,45% od pogodbene vrednosti naročila
in Mestna občina Ljubljana v višini 45,55%
od pogodbene vrednosti naročila. Speciﬁkacija opreme je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola in vrtec
v Dragomlju.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.67.10.00-5; dodatni predmeti, glavni besednjak: 36.15.00.00-7; 36.15.20.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.67.10.00-5.
2) Kratek opis: oprema za kuhinjo (šola
in vrtec).
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.15.00.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 36.15.20.00-1.
2) Kratek opis: oprema za prostore šole
in prostore vrtca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža notranje opreme za osnovno
šolo in vrtec v Dragomlju. Javno naročilo se
nanaša na opremo za kuhinjo (šola in vrtec)
in opremo za prostore šole in prostore vrtca.
Vrsta in količina opreme je navedena v razpisni dokumentaciji. Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila znaša 80 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2005, konec 31. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, veljavna še 125 dni po roku
za predložitev ponudb. Izbrani ponudnik bo
moral naročnicama izročiti bančno garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnici
bosta dobavljeno opremo, vsaka v svojem
deležu, plačali na podlagi izstavljenega računa po opravljeni končni primopredaji opreme, in sicer v roku 90 dni od datuma uradno
prejetega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora biti ponudbi priložen pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

Ob-12498/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/4279-500, faks 03/427-95-42,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.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 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom ob Savinji Celje,
Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: sadje, zelenjava in ozimnica.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki,
kunci.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Celotno naročilo obsega 8 sklopov:
1. sklop: sadje, zelenjava in ozimnica,
2. sklop: zamrznjeni izdelki,
3. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
4. sklop: meso in mesni izdelki, kunci,
5. sklop: perutnina in perutninski izdelki,
6. sklop: mleko in mlečni izdelki,
7. sklop: jajca,
8. sklop: splošno prehrambeno blago.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005, konec 30. 6.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti,
– menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od prejema računa.
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: 9. 6. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT z
vključenim DDV-jem. Plačilo na TRR:
01100-6030264702. Razpisna dokumentacija je na razpolago od 13. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: za I. fazo omejenega
postopka je 10. 6. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 13. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 3. 5. 2005.
Dom ob Savinji Celje
Ob-12499/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale in Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: po pooblastilu Vesna
Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Ljubljanska
69, 1230 Domžale; tel. 01/722-01-00, faks
01/724-21-10; Mestni trg 1, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-10-00, faks 01/306-10-15.
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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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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: izpolnjevanje pogojev po
42. in 42.a členu Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji:
– za pravne osebe: originalni izpisek iz
sodnega registra;
– samostojni podjetniki: potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za to po posebnih predpisih tako dovoljenje potrebno ali izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti ni potrebno posebno
dovoljenje (izjava je sestavni del razpisne
dokumentacije);
– potrdilo, da proti ponudniku v zadnjih
petih letih pred objavo javnega naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelek za kazensko evidenco);
– izjava, 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 (izjava je sestavni del razpisne
dokumentacije);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003 in potrdilo poslovne banke o stanju na transakcijskem računu, iz katerega bo razvidno, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran in
mnenje banke o ponudnikovi boniteti;
– za samostojne podjetnike: bilance
uspeha in bilance stanja za leto 2001, 2002
in 2003 ter potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu, iz katerega bo
razvidno, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran in mnenje banke o
ponudnikovi boniteti;
– kolikor ponudba presega 50 mio SIT
tudi poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben zadostiti tehničnim zahtevam, normativom in standardom glede razpisane opreme,
– da je ponudnik sposoben izvesti naročilo v rokih, ki so predvideni v razpisni
dokumentaciji,
– da ponudnik lahko zagotovi montažo
opreme, kjer je to potrebno,
– da ima ponudnik vsaj 3 reference iz
zadnjih treh let pred objavo javnega naročila
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za dobavo kuhinjske opreme (za javne kuhinje) in/ali opreme za šole in vrtce (odvisno
od tega, za kateri sklop ponudnik daje ponudbo) v višini najmanj 20 mio SIT;
– ostalo 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: 40510-3/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 03-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti pred prevzemom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do
11. ure. Kolikor je ponudba oddana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure..
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 14. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, konferenčna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Občina Domžale in
Mestna občina Ljubljana
Ob-12500/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
različno blago po sklopih:
A: pisarniški material – razni,
B: pisarniški material – tiskani obrazci,

C: papirna konfekcija,
D: bolniško perilo (posteljno, otroško,
kuhinjsko, metražne tkanine),
E: operacijsko perilo,
F: delovne obleke,
G: embalaža za pakiranje hrane OPS,
H: vrečke za smeti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota – skladišče.
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:
Skupna ocenjena vrednost: 47,000.000
SIT.
A: pisarniški material – razni: 11,000.000
SIT,
B: pisarniški material – tiskani obrazci:
7,000.000 SIT,
C: papirna konfekcija: 4,500.000 SIT,
D: bolniško perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko, metražne tkanine: 8,500.000 SIT,
E: operacijsko perilo: 4,000.000 SIT,
F: delavne obleke: 4,500.000 SIT,
G: embalaža za pakiranje hrane OPS:
500.000 SIT,
H: vrečke za smeti: 7,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005, konec 30. 9.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene
vrednosti – ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja in da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima prihodke iz poslovanja v zadnjem poslovnem letu večje od ponudbene
vrednosti;
– da v preteklih 6 mesecih ni imel blokiran noben odprt transakcijski račun;
– da izpolni in podpiše lastno izjavo o
sklenjenih 3 tovrstnih pogodbah s kupci v
Sloveniji in/ali iz ostalih držav EU z najmanj enakimi količinami po sklopih iz našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh letih
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z navedbo le-teh – velja za sklope: A, B,
C, G, H;
– da izpolni in podpiše lastno izjavo o
sklenjenih 3 tovrstnih pogodbah z bolnišnicami ali drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi v Sloveniji in/ali iz ostalih držav EU z
najmanj enakimi količinami po sklopih iz našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh letih
z navedbo le-teh – velja za sklope: D, E, F;
– da z lastno izjavo zagotovi rok sukcesivne dostave blaga;
– da zagotovi 100 % razpisanih vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov na katere se prijavlja;
– da zagotavlja ﬁksnost cen eno leto od
datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe;
– da na zahtevo naročnika dostavil vzorce blaga (velja za sklope A, C, D, E, F, G,
H).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek;
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od
dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni
davčni urad;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
v zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo o sklenjenih 3 tovrstnih pogodbah s kupci v Sloveniji in/ali EU iz ostalih
držav EU, z najmanj enakimi količinami po
sklopih iz našega razpisanega sklopa, v zadnjih treh letih z navedbo le-teh;
– izjava o roku sukcesivne dostave blaga
v roku določenem za posamezni sklop od
prejema naročila DDP skladišče razloženo;
– izjava o zagotovitvi 100 % razpisanih
vrst blaga in količin sklopa oziroma sklopov
na katere se prijavlja;
– izjava o ﬁksnosti cen eno leto od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe;
– izjava, da bo dostavil vzorce blaga na
zahtevo naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

17. sadni sokovi, sirupi in ostala pijača,
18. papirna galanterija,
19. galanterija,
20. sanitetni material,
21. material za oskrbo ran.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT – v drugi fazi
postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke, iz katerega je razvidno,
da ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 6. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti z dokazilom
plačila (virman) na transakcijski račun št.
01100-6030278282. (Dokazilo plačila poslati po faksu.)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 11. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 35/2005
Ob-12726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Nova Gorica, kontaktna oseba: Valter Devetak, Gregorčičeva 16, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-41-00,
faks 05/339-41-60, elektronska pošta: gorica@ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago, papirna galanterija,
galanterija in sanitetni material po drugem odstavku 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Nova
Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. sadje,
2. zelenjava in suhe stročnice,
3. kruh in pekarsko pecivo,
4. jajca,
5. zamrznjene ribe,
6. konzervirane ribe,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. sveže meso,
9. mesni izdelki,
10. mleko in mlečni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. zamrznjena zelenjava,
13. testenine,
14. mlevski izdelki,
15. olja,
16. splošno prehrambeno blago,
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– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 45-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– izjavo, da zagotavlja ponudnik interventno dostavo blaga v roku treh ur po prejemu naročila za določene skupine;
– izjavo, da ponudnik omogoči vračanje
neuporabljenega dnevnega kruha in dostavo kruha na svojih transportnih vozičkih, ki
služijo naročniku kot police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01100-6030267515.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2004 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 31. 5. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakonit zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Dom upokojencev Nova Gorica
Št. 112/05
Ob-12729/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ljudski vrt, kontaktna
oseba: Karmen Mlakar, Župančičeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/780-04-70;
faks 02/780-04-71, elektronska pošta:
o-ljvrtptuj.mb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ljudski
vrt Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. kruh pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
5. razno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT, v drugi fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno da
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delovni dan;

– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– izjavo, da ponudnik, omogoči vračanje
neuporabljenega dnevnega kruha in dostavo kruha na svojih transportnih vozičkih, ki
služijo naročniku kot police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01296-6030676175 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 5. 2004 do
12. ure, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 31. 5. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakonit zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Osnovna šola Ljudski vrt
Št. 40/2005
Ob-12730/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Poljane, kontaktna oseba: Jelka Bertoša, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-84-30, faks 01/230-84-43, elektronska pošta: o-poljane.lj@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Poljane,
Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudniki pa lahko predložijo ponudbo tudi samo
za posamezen artikel znotraj posameznega
sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
11,446.300 SIT letno.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
v vrednosti:
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1. mleko in mlečni izdelki – 940.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,200.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 440.000
SIT,
4. jajca – 60.000 SIT,
5. olja in izdelki – 109.300 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 1,800.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 330.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,700.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
560.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 767.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 2,140.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago – 400.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
za sklop živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2005 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski
račun št. 01261-6030661109 s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo
o vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7, 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: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 6. 2005 ob 10. uri, javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Osnovna šola Poljane, Zemljemerska 7,
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: 6. 5. 2005.
Osnovna šola Poljane
Ob-12754/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolesni obroči – različne dimenzije: 418
kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: TVT Nova
Maribor, Preradovičeva ulica 22.
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: 418
kosov – kolesni obroči – različne dimenzije
(opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 6,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
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ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje. Predložiti mora revidirane ﬁnančne
izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
– referenčna lista vsaj dveh ŽPP iz držav
članic EU, katerim so bili dobavljeni kolesni
obroči kolesa v preteklem letu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 85 točk,
2. kakovost – 10 točk,
3. plačilni pogoji – 5 točk.
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 3. 6. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni račun
NLB 01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno priložiti
registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005 do 9. ure v
tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: DIREKCIJA-002/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobavitelja pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po sedežih naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 5. 2005 in konec 12. 7.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% skupne vrednosti ponudbe
(brez DDV), ki mora veljati najmanj do 1. 10.
2005.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za dejavnost, katere predmet
je javno naročilo,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, 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,
4. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. da je ponudnik ekonomsko sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) potrdilo, da je ponudnik registriran
pri pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo:
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– če je ponudnik pravna oseba, predloži
redni izpisek iz sodnega registra pristojnega
sodišča,
– če je ponudnik samostojni podjetnik,
predloži potrdilo pristojnega davčnega organa (t.i. priglasitveni list);
(b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
(c) izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
(d) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
(e) potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika:
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES);
– ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke
o stanju na transakcijskem računu, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega računa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. plačilni rok,
3. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DIREKCIJA-002/05-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov, ki morajo pred začetkom javnega

odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 12. uri; sedež naročnika, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: na podlagi izvedenega razpisa bo naročnik z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje
dveh let. Pogodba bo začela veljati 1. 9.
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 276/05
Ob-12845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana/2. nadstropje, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
kontaktna oseba: tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup oksigenatorjev – ponudbe se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop: odprti sistem za odrasle,
2. sklop: odprti sistem za otroke do 10
kg,
3. sklop: odprti sistem za otroke od 10
do 20 kg,
3. sklop: odprti sistem za otroke od 20
do 50 kg.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01: Odprti sistem za odrasle
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za odrasle.
3) Obseg ali količina: 740 kosov.
Sklop št. 02: Odprti sistem za otroke do
10 kg.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
do 10 kg.
3) Obseg ali količina: 30 kosov.
Sklop št. 03: Odprti sistem za otroke od
10 do 20 kg.
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
od 10 do 20 kg.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Sklop št. 04: Odprti sistem za otroke od
20 do 50 kg.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.61.00-8.
2) Kratek opis: odprti sistem za otroke
od 20 do 50 kg.
3) Obseg ali količina: 10 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup oksigenatorjev:
1. sklop: odprti sistem za odrasle,
2. sklop: odprti sistem za otroke do
10 kg,
3. sklop: odprti sistem za otroke od 10
do 20 kg,
4. sklop: odprti sistem za otroke od 20
do 50 kg.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa, navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti, navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti, navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ), številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana,
seminar številka 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delavnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 278/05
Ob-12846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana
– komercialni sektor, kontaktna oseba:
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, 2. nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
kontaktna oseba: tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup endoskopske opreme – ponudbe
se lahko oddajajo za vse sklope ali po posameznih sklopih – 10 sklopov:
1. sklop – laparoskopski stolp – 1 kos,
2. sklop – kolposkop – 3 kose,
3. sklop – endoskopska kamera – 1
kos,
4. sklop – endoskopski voziček – 1 kos,
5. sklop – avtomatski endoskopski čistilec in dezinfektor – 1 kos,
6. sklop – bipolarni resektoskop – 2
kosa,
7. sklop – rinoendoskop – 3 kose,
8. sklop – žleb za izpiranje – 2 kosa,
– ročnik za izpiranje – 1 kos,
9. sklop – izvor svetlobe – 1 kos,
– kabel – 2 kosa,
10. sklop – intubacijski bronhoskop – 1
kos.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: laparoskopski stolp – 1
kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
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2) Kratek opis: kolposkop – 3 kose.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: endoskopska kamera – 1
kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: endoskopski voziček – 1
kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: avtomatski endoskopski
čistilec in dezinfektor – 1 kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: bipolarni resektoskop – 2
kosa.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: rinoendoskop – 3 kose.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis:
– žleb za izpiranje – 2 kosa,
– ročnik za izpiranje – 1 kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis:
– izvor svetlobe – 1 kos,
– kabel – 2 kosa.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: intubacijski bronhoskop
– 1 kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
endoskopske opreme – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih – 10 sklopov:
1. sklop – laparoskopski stolp – 1 kos,
2. sklop – kolposkop – 3 kose,
3. sklop – endoskopska kamera – 1
kos,
4. sklop – endoskopski voziček – 1 kos,
5. sklop – avtomatski endoskopski čistilec in dezinfektor – 1 kos,
6. sklop – bipolarni resektoskop – 2
kosa,
7. sklop – rinoendoskop – 3 kose,
8. sklop – žleb za izpiranje – 2 kosa, ročnik za izpiranje – 1 kos,
9. sklop – izvor svetlobe – 1 kos, kabel
– 2 kosa,
10. sklop – intubacijski bronhoskop – 1
kos.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
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prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti, navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti, navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ), številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanj: 22. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 13. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1, prva klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delavnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 279/05
Ob-12847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
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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: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, 2. nadstropje, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
kontaktna oseba: tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne in programske opreme za
masovno arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij dokumentov na
mikroﬁlmu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: nakup strojne in programske opreme za masovno arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu.
3) Obseg ali količina – 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
strojne in programske opreme za masovno
arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa, navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti, navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 129, Ob-32931/04 z dne
3. 12. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ), številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana,
seminar 1, prva klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delavnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-12852/05
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: Mihurko
Alenka, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks 02/449-23-79,
internetni naslov: www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Uprava družbe, Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. enota A: delovna postaja – 18 kosov,
2. enota B: laserski tiskalnik – 8 kosov,
3. enota C: strežnik – 2 kosa,
4. enota D: UPS – 2 kosa,
5. enota E: IP KVM stikalo – 1 kos,
6. enota F: ethernet stikalo – 4 kose,
7. enota G: čitalec črtne kode – 5 kosov,
8. enota H: tehtnica »mala« – 1 kos,
9. enota I: tehtnica »velika« – 1 kos.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– ponudnik mora imeti vsaj enega redno
zaposlenega certiﬁciranega strokovnjaka na
področju postavitve in servisiranja opreme,
ki je predmet ponudbe s strani principala
opreme,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na navoju sistemskega distributerja ali integratorja,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 9. 8.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnikovi prihodki morajo biti enaki
ali večji od mnogokratnika 3 skupne ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora za vsak kos opreme
nedvoumno navesti kataloško številko oziroma »part number«,
– ponudnik poda izjavo, da bo po preteku
garancijske dobe predal opremo v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Za enote A do E:
1. 90% cena,

sti.

2. 10% tehnične in funkcionalne lastno-

Za ostale enote je ednino merilo najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbiral najugodnejšega ponudnika po vrstah
opreme (enote). Enote od A – E tvorijo celoto in jo mora ponudnik ponuditi skupaj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-12854/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-36/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenosni diodni laserski sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: prenosni diodni laserski sistem.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in
z rokom veljavnosti 90 dni od datuma, določenega za dostavo ponudb,
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti,
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 6
enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri
čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh
po zapisniškem prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
6. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
7. da ima za vse ponujene artikle priložen prospektni material, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
8. da zagotavlja 24-urni odzivni čas v garancijskem in po garancijskem obdobju;
9. da zagotavlja testiranje vzorcev ponujenega blaga;
10. da nudi najmanj 3-letno garancijo za
vse dobavljeno blago po zapisniški primopredaji;
11. da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis v Sloveniji, ki ima pooblastilo
za pogodbeno vzdrževanje od proizvajalca
opreme;
12. da zagotavlja rezervne dele v času
garancije (na svoje stroške) in v po garancijskem obdobju (na stroške naročnika) v
skupnem obdobju uporabe najmanj 7 let po
izteku garancijske dobe;
13. da zagotavlja 30-dnevni dobavni rok
od podpisa pogodbe;
14. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo blaga;
15. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
in montirano v prostore očesnega oddelka v
sklopu ponudbene cene;
16. da nudi naslednje plačilne pogoje: 6
enakih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri
čemer prvi obrok zapade v tridesetih dneh
po zapisniškem prevzemu blaga;
17. da predloži menico ali bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v
višini 3% ponudbene vrednosti.
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.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-36/05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 1714-04-430-12/2005/6 Ob-12864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev, št. 430-12/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, po
sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave prevoznih
sredstev je lokacija: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Kratek opis: motorno kolo belo-modro
s prostornino motorja do 350 ccm.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Kratek opis: motorno kolo belo-modro
s prostornino motorja od 350 do 650 ccm.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
do 1600 ccm.
3) Obseg ali količina: 9 kosov.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
do 1600 ccm, karavan izvedbe.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1600 do 1900 ccm.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1900 do 2300 ccm.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno belomodro patruljno vozilo za prevoz psov, s

prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 ccm.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja do 1600 ccm.
3) Obseg ali količina: 36 kosov.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja do 1600 ccm, karavan
izvedbe.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja 2000 ccm.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Kratek opis: intervencijsko vozilo, večje (5+4).
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: kombinirano vozilo za
prevoz oseb (8+1) s policijsko opremo.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 19
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: kombinirano vozilo za
prevoz oseb (8+1) brez policijske opreme.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
2) Kratek opis: specialno kombinirano
vozilo za prevoz stvari.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Kratek opis: osebno dostavno vozilo.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Kratek opis: osebno dostavno vozilo
za prevoz hrane.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina prevoznih sredstev je 97 kosov ter
je po posameznih sklopih navedena v prilogi
B. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen sklop, glede
na prioriteto, ceno in razpoložljiva proračunska sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti oziroma za
samostojne podjetnike: davčna napoved in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu); poročilo pooblaščenega revizorja.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična speciﬁkacija in seznam pooblaščenih servisov za ponujena
prevozna sredstva.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 43/11830 z dne 29. 4.
2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2005
45/12402 z dne 6. 5. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. servisna pokritost po regijah,
3. garancijski rok,
4. cena porabe goriva (CPG).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43001205, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točko II.3): najkasnejši rok za dobavo prevoznih sredstev je 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe, in sicer za vse
sklope, razen za sklopa 17 in 22, za katera
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je najkasnejši rok za dobavo 90 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
Opomba pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2): tuji ponudniki predložijo navedena
tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj
sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne
zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno
dokazilo nadomesti z lastno pisno izjavo,
overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba pod točko IV.1.3.2): pod navedeno objavo je objavljena sprememba objave predhodnega javnega razpisa.
Opomba pod točko IV.2): za sklopa 1 in
2 se upoštevata le merili cena in garancijski
rok, po navedenem vrstnem redu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1714-07-403-90/2005/6 Ob-12865/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, glavna pisarna, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske opreme, št. 403-90/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme. Podrobnejši opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana
in Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: osebni računalniki.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: strežniki.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: LCD zasloni.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: tiskalniki.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
2) Kratek opis: strojna oprema.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis: LCD projektorji.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.40.00-7.
2) Kratek opis: podatkovni UNIX strežnik.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.26.00.00-9, dodatni predmeti:
30.23.21.00-5, 30.23.31.41-1.
2) Kratek opis: konsolidacija strežnikov,
diskovnega polja in sistema za arhiviranje
podatkov ter izobraževanje uporabnikov
predmetne opreme.
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3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine opreme, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti); poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrih, izpis iz Microsoft Windows catalog z označeno ponujeno
opremo in izpis iz Microsoft Windows server catalog z označeno ponujeno opremo,
tehnične speciﬁkacije; tehnična dokumentacija.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Uradni list RS, št. 38 z
dne 15. 4. 2005, Ob-10423/05, popravek;
Uradni list RS, št. 40-41 z dne 22. 4. 2005,
Ob-11253/05, popravek.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-90/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna

številka: 28 17116-2401002-40309005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 68/05
Ob-12903/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koseze, kontaktna oseba:
Mojca Vidmar, Ledarska 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-75-00, faks
01/500-75-11, elektronska pošta: zvonka.gebert@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Koseze,
Ledarska 23, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
16,130.000 SIT letno.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
v vrednosti:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,250.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 3,700.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 260.000
SIT,
4. jajca – 210.000 SIT,
5. olja in izdelki – 350.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 2,300.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 560.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,000.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
750.0000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 150.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 3,400.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,200.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
za sklop živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030664892 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Koseze,
Ledarska 23, 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: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 6. 2005 ob 10. uri, javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Osnovna šola Koseze, Ledarska 23, 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: 6. 5. 2005.
Osnovna šola Koseze
Št. 260-3/05-3
Ob-12907/05
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: Aleksander Đorđević, prof. ﬁz. in tehn.,
05/33-01-560; 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, kontaktna oseba: Skupina
za javna naročila, Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, 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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN "računalniška oprema"
(št.: 260-3/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme. Javno naročilo bo oddano po sklopih ali kot celota.
1. sklop 1 – tiskalniki,
2. sklop 2 – monitorji,
3. sklop 3 – računalniki,
4. sklop 4 – delovna postaja,
5. sklop 5 – omrežna mesta.
Ponudnik mora ponuditi in dostaviti razpisano najmanj v obsegu in kakovosti kot je
določeno v tehnični speciﬁkaciji in zahtevah
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1 – tiskalniki (40 kosov),
– sklop 2 – monitorji (70 kosov),
– sklop 3 – računalniki (40 kosov),
– sklop 4 – delovna postaja (1 kos),
– sklop 5 – omrežna mesta (1 kos).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od uspešno izvedene primopredaje (od oddaje naročila).
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, ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za
obdobje garancijske dobe plus en dan. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupec se
zavezuje pogodbeni znesek za dobavljeno
opremo plačati v enkratnem znesku najmanj
v roku 60 dni od dneva izstavitve računa
prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil v
zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji predmeta pogodbe in zagonu "v
živo" ter podpisu primopredajnega zapisnika
s strani pooblaščenih predstavnikov obeh
pogodbenih strank.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-
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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:
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. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predložene lastne izjave
- priloga 6).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima najmanj eno potrjeno
referenco ustanove, kjer je že dobavil enako ali podobno opremo v Republiki Sloveniji
ali v EU (kar je razvidno iz obrazca prijavareference).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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: 13. 6. 2005
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: 6. 5. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 404-08-30/2005-6
Ob-13097/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.2.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 10/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup čistilnega in toaletnega materiala:
– sklop I: sredstva za kuhinje,
– sklop II: sredstva za objektno higieno
in pranje vozil,
– sklop III: sredstva za pranje v pralnicah
in ostalo tekstilno higieno,
– sklop IV: pripomočki za vzdrževanje
higiene,
– sklop V: higienska papirna konfekcija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: posamezne lokacije
naročnika po celotnem območju Republike
Slovenije.
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:
Čistilni in toaletni material (v okvirni vrednosti (za ca. 24 mesecev)):
Sklop I: sredstva za kuhinje ca.
11,000.000 SIT,
Sklop II: sredstva za objektno higieno in
pranje vozil ca. 53,000.000 SIT,

Sklop III: sredstva za pranje v pralnicah in ostalo tekstilno higieno ca. 6,000.000
SIT,
Sklop IV: pripomočki za vzdrževanje higiene ca. 126,000.000 SIT,
Sklop V: higienska papirna konfekcija ca.
85,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba(e) se bo(do) sklenila(e)
za večkratni nakup, za obdobje 12 mesecev
z možnostjo podaljšanja do skupno največ
24 mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Ponudbe morajo biti veljavne do realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
od skupne vrednosti ponudbe brez DDV, ki
mora biti veljavna najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer
v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zahteval,
– priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma določenega za predložitev ponudb
– v primeru, če je skupna vrednost ponudbe
brez DDV večja od 50,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
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– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki) overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice,
– 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;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je ﬁnančno in
poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe);
Dokazilo:
fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2005 ali
fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005
ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik);
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da je priložil zahtevane vzorce blaga,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano prilogo
predvidenih lokacij dobave,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 404-08-30/2005-5, Ob-6127/05
z dne 4. 3. 2005 (EU 41290-2005-SI).

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-30/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3,000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 10/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 6. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 6. 2005
ob 14.30, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 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: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-127/2005-3
Ob-13099/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat in Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
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01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 121/2005 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop: kruh, pekovsko pecivo in podobno,
– sklop: slaščice, keksi in podobno,
– sklop: napolitanke in energetske
ploščice; čokolade in slaščice z daljšim
rokom uporabe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnice po Sloveniji.
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: ca.
384,148.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 11. 2005 in/ali konec
30. 11. 2008.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana sposobnost vsakih 12 mesecev povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba
za obdobje enega leta. Naročila in dobave
bodo potekale sukcesivno za čas veljavnosti
pogodbe, na podlagi naročilnega lista posameznih uporabnikov za vse lokacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, oziroma 90 dni v
obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
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Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo.
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o
referencah.
Ob prijavi na I. sklop mora imeti ponudnik
za vsako prijavljeno skupino lokacij vsaj eno
ustrezno vozilo, glede na zahteve prevoza
izdelkov zahtevanih v priloženih kakovostnih
zahtevah. Pri prijavi na II. sklop mora imeti
ponudnik vsaj po eno ustrezno vozilo za
dve prijavljeni skupini lokacij, pri prijavi za
III. sklop pa mora imeti ponudnik vsaj dve
ustrezni vozili. V primeru, da ponudnik toliko
ustreznih vozil nima, priložiti lastno izjavo,
da bo v primeru podpisa pogodbe ustrezna
vozila zagotovil.
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika.
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane izjave,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-10084/05 z dne 15. 4. 2005
in 2005/S 70-067527 z dne 9. 4. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-127/2005 – 3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 17. 6.
2005 vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 121/2005 – OMP) na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
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osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-125/2005-2
Ob-13100/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad
24 – 26, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 54/2005-ODP za
dobavo šotorov in terenske opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
šotori in terenska oprema: šotor napih-

ljiv, puhalec vročega zraka, šotor bivalni,
šotor skladiščni, terenska postelja zložljiva, terenska miza s klopjo, terenska miza
in terenski stol, razdeljena v sklope.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fca centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica in centralno skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Roje, 1000
Ljubljana-Šentvid.
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: 13 kpl
šotorov napihljivih, 13 kpl puhalcev vročega
zraka, 11 kpl šotorov bivalnih, 4 kpl šotore
skladiščne, 177 in 200 kpl terenskih postelj
zložljivih, 150 kpl terenskih miz s klopjo, 100
kosov terenskih miz in 250 kosov terenskih
stolov, razdeljenih v sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, v višini najmanj 1% od vrednosti
ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh
ponujenih sklopov), kot jamstvo, da bo, če
bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom
pod razpisnimi pogoji, veljavno najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb,
– kolikor ponudba (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov) presega vrednost
30,000.000 SIT brez DDV, je potrebno ponudbi priložiti predložiti izjavo banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še
1 mesec čez trajanje pogodbe, v kolikor
bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo
ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da ima ponudba priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo cena-ponudba, za ponujeni sklop (en,
več ali vse), z vpisanimi zahtevanimi podatki,
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
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– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo; dokazilapriloge: da ima priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima ponudba, po posameznih sklopih, za ponujene razpisane artikle priloženo
tehnično dokumentacijo/prospekte, v slovenskem jeziku, ki dokazuje, da ponujeno
blago zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam,
– da so k ponudbi, za posamezne sklope, priloženi vzorci za ponujene razpisane
artikle, kjer je to zahtevano; za sklope kjer
vzorci niso zahtevani pa bo moral ponudnik,
na morebitno naročnikovo zahtevo, pred odločitvijo o oddaji, omogočiti ogled reprezentančnih vzorcev ponujenega blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-125/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 54/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne

dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-13137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
CUDV Draga, kontaktna oseba: Alenka
Mercina, Draga 1, 1292 Ig, Slovenija, tel.
01/420-26-70, faks 01/420-26-26, elektronska pošta: center.draga.ig@center-db.si, internetni naslov: www.center-db.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil, kurilnega olja,
pisarniškega, šolskega in potrošnega
materiala, medicinskega materiala, mil
in razkužil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CUDV Draga, Draga
1, 1292 Ig.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
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3) Obseg ali količina: 850.000 SIT.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 13,000.000 SIT.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: perutninsko meso in izdelki.
3) Obseg ali količina: 9,000.000 SIT.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 9,000.000 SIT.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 11,000.000 SIT.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: konzervirano sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 4,500.000 SIT.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki
in slaščice.
3) Obseg ali količina: 5,100.000 SIT.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: žito in žitni izdelki.
3) Obseg ali količina: 1,500.000 SIT.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: pijače.
3) Obseg ali količina: 5,000.000 SIT.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: razno prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: 12,000.000 SIT.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: 5,500.000 SIT.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: zamrznjeno sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: 1,400.000 SIT.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: kurilno olje.
3) Obseg ali količina: 36,000.000 SIT.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg ali količina: 1,600.000 SIT.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: šolski material.
3) Obseg ali količina: 1,100.000 SIT.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: medicinski sanitetni material.
3) Obseg ali količina: 12,000.000 SIT.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: mila in razkužila.
3) Obseg ali količina: 2,500.000 SIT.
Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: potrošni material.
3) Obseg ali količina: 2,200.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
133,250.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 7.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005, cena:
12.000 (z DDV) pred prejemom dokumentacije.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01100-6030300398.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 13. uri, CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
CUDV Draga
Ob-13178/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Marko
Halik, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/47-19-417, faks
00386(0)1/25-15-516, elektronska pošta:
Marko.halik@bsi.si, internetni naslov: razpis.SORT2005@bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-GP/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup sortirnega sistema za obdelavo
bankovcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 13. 6. 2005 do 12. ure.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani dobavitelj),
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3. za odpravo napak v garancijskem roku
(izbrani dobavitelj).
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: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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:
– ustreznost dimenzijam naročnikovim
prostorom in transportnim potem,
– ustreznost opreme naročnikovim zahtevam za obdelavo tolarskih in evro bankovcev,
– cena opreme,
– garancijski pogoji,
– razpoložljivost rezervnih delov,
– odprava napake od trenutka prijave,
– izobraževanje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05-31-270992-2500-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski ali angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 14. uri; Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, soba 537.
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: 6. 5. 2005.
Banka Slovenije
Ob-13187/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Ptuj, kontaktna oseba:
Aleksander Voda, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-16-06, faks
02/749-16-30, elektronska pošta: aleksander.voda@sb-ptuj.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: 01.4-75/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ultrazvočni aparat za potrebe kardiologije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj.
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.
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 10% ponudbene vrednosti;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– 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: pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi odstavek in 1.2.3. točka četrtega
odstavka 42. člena ZJN-1-UPB1.
Pri 2. točki prvega odstavka mora ponudnik predložiti potrdilo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri
Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 1. točka prvega odstavka 42.a člena
ZJN-1-UPB1:
– BON-1/P, ki ga izda Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TR, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2 a.) f.) in g.) točka drugega odstavka
42.a člena ZJN-1-UPB1:
a) v seznamu mora biti navedena vsaj
ena zaključena dobava in montaža opreme, ki je predmet tega razpisa v zadnjih
treh letih;
f) v ponudbi mora ponudnik za opremo,
ki jo ponuja, predložiti uradni in v slovenščino prevedeni material s tehničnimi speciﬁkacijami;
g) predložen CE certiﬁkat pooblaščene
inštitucije.
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 – 60%,
– kakovost in funkcionalnost – 40%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 6. 2005, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR št. 01100-6030278670 s pripisom JNUZ aparat.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 11. uri; Splošna bolnišnica Ptuj, Potrčeva
23-25, Ptuj, Uprava.
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: 4. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Ptuj

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. letno povprečje čistih prihodkov od
prodaje za zadnja tri leta (2002, 2003, 2004)
mora biti vsaj v višini polovice letne ocenjene vrednosti javnega naročila; ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov;
5. za vsak ponujen sklop: ponudnik je v
preteklih treh letih (2002, 2003, 2004) in v
letošnjem letu skupno dobavil opremo oziroma blago, ki je predmet sklopa, poljubne
blagovne znamke, skupaj v vsaj polovični
okvirni razpisani količini (količina je razvidna
iz speciﬁkacij A-10) poljubnim elektrodistribucijskim podjetjem;
6. za vsak ponujen sklop: skladnost
ponujene opreme s speciﬁkacijo. Dobavni pogoji kot so zahtevani v obrazcu A-10
speciﬁkacije ter v splošnem delu pogodbe
(obrazec A-9 in A-9a). Ponudnik je proizvajalec ponujene opreme ali ima s proizvajalcem, principalom oziroma zastopnikom sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo opreme,
ki jo ponuja;
7. roki dobav za posamezne sklope na
podlagi posameznega naročila naročnika:
– dobavni rok 3 koledarske dni za sklope
1, 2, 6, 8 in 9,
– dobavni rok 5 koledarskih dni za sklope
7, 10, 13, 14, 15 in 16,
– dobavni rok 7 koledarskih dni za sklop
17,
– dobavni rok 14 koledarskih dni za sklope 3, 4, 5, 11 in 12;
8. za vsak ponujen sklop: predložene so
zahtevane listine, izjave in druga dokazila
kot je zahtevano v obrazcu A-10 za posamezen sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 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;
– za dokazovanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– za dokazovanje pogoja 6: razvidno iz
obrazca A-10 speciﬁkacije; če ponudnik ni
proizvajalec opreme/blaga, ki ga ponuja,
mora predložiti veljavno pogodbo za dobavo
blaga/opreme, ki jo ponuja, sklenjeno med
njim in proizvajalcem, principalom oziroma
zastopnikom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 4: razvidno iz
obrazca A-4, točka 1.3. ter obrazec BON
1/P;
– za dokazovanje pogoja 5: podatek bo
razviden iz obrazca A-4, točka 1.5.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Ob-13189/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-05, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 2/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
okvirni sporazum za dobavo elektomateriala (AL-FE vodniki, SN, SKS in NN
kabli, izolatorji, drogovniki, jamborji, pocinkani trakovi in drug soroden material)
in opreme (SN in NN odvodniki, VN in NN
bloki, betonske in pločevinaste TP, ločilniki, leseni drogovi, betonski drogovi,
transformatorji) za potrebe izgradnje in
vzdrževanja električnih omrežij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika (skladišče) ter oddaljena delovna mesta naročnika.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.68.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: SN odvodniki prenapetosti.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: NN odvodniki prenapetosti.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: visokonapetnostni bloki.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: nizkonapetnostni bloki.

Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: montažne TP 20/04 kV z
vgrajeno VN in NN opremo.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: Al-Fe vodniki.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: SN kabli.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: 1 kV samonosilni nadzemni kabelski snop.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: NN kabli.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: izolatorji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: betonski drogovniki.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: jekleni predalčni stebri.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: jekleni pocinkani trakovi.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ločilniki.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: leseni drogovi.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: betonski drogovi.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: transformatorji.
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: okvirni sporazum za dobavo elektomateriala
(AL-FE vodniki, SN, SKS in NN kabli, izolatorji, drogovniki, jamborji, pocinkani trakovi
in drug soroden material) in opreme (SN in
NN odvodniki, VN in NN bloki, betonske
in pločevinaste TP, ločilniki, leseni drogovi, betonski drogovi, transformatorji) za potrebe izgradnje in vzdrževanja električnih
omrežij.
Javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
– sklop 1: SN odvodniki prenapetosti,
– sklop 2: NN odvodniki prenapetosti,
– sklop 3: visokonapetnostni bloki,
– sklop 4: nizkonapetnostni bloki,
– sklop 5: montažne TP 20/04 kV z vgrajeno VN in NN opremo,
– sklop 6: Al-Fe vodniki,
– sklop 7: SN kabli,
– sklop 8: 1 kV samonosilni nadzemni
kabelski snop,
– sklop 9: NN kabli,
– sklop 10: izolatorji,
– sklop 11: betonski drogovniki,
– sklop 12: jekleni predalčni stebri,
– sklop 13: jekleni pocinkani trakovi,
– sklop 14: ločilniki,
– sklop 15: leseni drogovi,
– sklop 16: betonski drogovi,
– sklop 17: transformatorji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja lahko naročnik zahteva
ob posameznem povpraševanju.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 60 dni po posamezni dobavi in dnevu
izdaje računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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– za dokazovanje pogoja 7: ponudnik s
podpisom obrazca A-8 Podpis potrdi navedene dobavne roke iz pogoja 7 za sklope,
ki jih ponuja;
– za dokazovanje pogoja 8: ponudnik za
vsak sklop ki ga ponuja predloži listine, izjave in druga dokazila, kot je to zahtevano
v obrazcu A-10 speciﬁkacije za posamezen
sklop; posamezne listine kot so zahtevane
pri posameznem sklopu v obrazcu A-10 se
predložijo za obrazcem A-10 za ponujeni
sklop.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11444/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo v elektronski obliki
brezplačno na naslovu http://www.praetor.si
(področje javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005, do 12.
ure; oddaja na sedežu naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 12.15, Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica.
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: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika
Javna naročila). Kontaktni podatki za dodatna pojasnila: http://www.praetor.si, (v rubriki
Vprašanja in odgovori). Ponudniki, ki želijo
pridobiti razpisno dokumentacijo v pisni obliki lahko to storijo tako, da pošljejo pisni
zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi na: Praetor d.o.o., Trg OF
13A, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 5. 2005.
Elektro Primorska d.d.

Gradnje
Št. 23/05
Ob-12516/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rimskokatoliška škoﬁja Maribor, kontaktna oseba: Ekart Anton inž. gradb., Slomškov trg 19,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-04-34,
041/547-583, faks 02/252-30-92, elektronska pošta: gradbena.sluzba@slomsek.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
samostan Studenice pri Poljčanah: izvedba gradbenih in obrtniških del – II.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Studenice pri Poljčanah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in obrtniška dela – II. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe, ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal izvedena dela na podlagi gradbene knjige in obračunskih situacij. Rok plačila
ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa za potrjeno situacijo s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za izvedbo celotnih razpisanih del.
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:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in da
ima dovoljenje za to delo;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodb;
– da ponudnik nima izkazane blokade
katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzora kvalitete;
– podpis izjave o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
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,
– Zakon o varstvu kulturne dediščine
ZVKD.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije se poravnajo na blagajni naročnika pred dvigom dokumentacije z
gotovino.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 12. uri, Škoﬁjski ordinariat Maribor, Slomškov trg 19, Maribor.
VI.4) Dodatne informacije: predviden obvezen ogled razpisanih del za ponudnike bo
v četrtek, 2. 9. 2004 ob 11. uri ob samostanu
Studenice s predstavniki naročnika in Zavoda za spomeniško varstvo Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Rimskokatoliška škoﬁja Maribor
Št. 29/2005
Ob-12621/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju »CZBO«), Šentvid pri Stični 45, 1296
Šentvid pri Stični, kontaktna oseba: Magdalena Urbančič dr. med., faks 01/788-74-70,
tel. 01/788-74-50.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IN.CO invest d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Marko
Ahlin, tel. 01/423-43-47, elektronski naslov:
marko.ahlin@inco-invest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnikoli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam določenimi s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga določi naročnik: številka zadeve: am.-458/05 z
dne 6. 5. 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v sklopu del »Preureditve in dograditve objekta A« na kompleksu CZBO,
Šentvid pri Stični 45, Šentvid pri Stični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje kraj dobave ali izvedbe: Šentvid pri Stični 45, Šentvid pri Stični.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 6. 5. 2005, rok zaključka 10. 6.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenih del. Izbrani
ponudnik pa bo moral predložiti še bančno
garancijo v višini 10% vrednosti ponujenih
del za dobro izvedbo posla in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval
po mesečnih situacijah (valuta: 60 dni od
nastanka DUR) kot je podrobneje deﬁnirano
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejena na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1 spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe del,
3. reference,
4. garancijski roki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobnejša merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 6. 2005 do 12.
ure; cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski račun naročnika: 01100-6030277021;
prevzem z dokazilom plačila in pooblastilom
ponudnika za dvig razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005. do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerem 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 naročnika in
predstavniki ponudnikov s pooblastili.

IV.3.6.2) Datum, čas in kraj odpiranja dospelih ponudb: 10. 6. 2005. ob 12. uri v sejni
sobi CZBO v prvem nadstropju zgradbe objekta A., Šentvid pri Stični.
VI.5) Datum ko je bilo to obvestilo poslano: 6. 5. 2005.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Št. 352-05/05-3
Ob-12701/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronska pošta: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: kot v točki I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v točki I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kot v točki
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja kanalizacije v Bogojini, l =1122 m.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Bogojini v dolžini
1122 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Naselje Bogojina.
II.1.8) Nomenklatura: 50.502.502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali izkaz banke ali druge specializirane institucije, iz katerega so razvidni podatki o
ﬁnančnem stanju podjetja in morebitnem
blokiranju računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
podizvajalec za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih treh letih
z zneski, datumi in seznamom naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
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naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del
po pogodbi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejena na določeno stroko: da. ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe,
mali obseg del.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05/05-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče proti plačilu 20.000
SIT do dneva za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun Občine
Moravske Toplice, št. 01278-0100012085.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od zadnjega dneva za predajo ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2005 ob 9.00 uri na sedežu Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.
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: 5. 5. 2005.
Občina Moravske Toplice
Št. 404-08-58/2005-2
Ob-12702/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Janez Urh, tel. 01/471-25-75, in Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, vsak delavnik
med 8. in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno, vendar
ne pozneje kot pet dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo
najkasneje v treh dneh od prejema pismenega vprašanja vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo,
posredoval pisni odgovor. Pisna komunikacija je lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kon-

Stran

3488 /

Št.

47 / 13. 5. 2005

taktna oseba: Ivan Bošković, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-03, faks 01/471-16-37.
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: MORS-809/05-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del
»Prenova službenih stanovanj v Mariboru in Celju«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mesto Maribor in Celje;
podrobna speciﬁkacija naslovov v razpisni
dokumentaciji; št. popisa 180405-SM.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del št. 180405-SM,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Stanovanja, ki se bodo prenavljala, so nezasedena – prazna, število vseh stanovanj
je 15.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja del je število koledarskih dni od dneva uvedbe v delo, ki jih bo
ponudnik navedel v svoji ponudbi.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca ﬁnančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je 5,000.000 SIT. Ostali pogoji
so deﬁnirani v razpisni dokumentaciji. Bančna garancija mora veljati najmanj 6 mesecev
od roka za oddajo ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vsebini ne sme odstopati od vzorca ﬁnančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo ob podpisu pogodbe izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za predmet tega javnega naročila
»MORS-809/05-ODP«.
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 skupne pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil, kot je to
deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku po vsebini ne sme odstopati od vzorca ﬁnančnega zavarovanja iz
razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ob
predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da
mu bo izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku za predmet tega
javnega naročila »MORS-809/05-ODP«.
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Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, mora ob primopredaji vseh izvedenih
del naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti,
z veljavnostjo za obdobje 5 let za izvedena
dela, dobavljene in vgrajene okenske police
ter senčila in z veljavnostjo 10 let za dobavljena in vgrajena okna ter balkonska vrata.
Brez izročitve garancije za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah glede na izvedena dela, kot je to
deﬁnirano v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska v
roku 60 koledarskih dni od dneva prejema
posamezne situacije in končne situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, na pristojnem sodišču
ali drugem organu;
dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
fotokopija rednega izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
Republike Slovenije, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
B) Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, in sicer:
a) potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem;
b) potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo.
C) Potrdilo izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki izkazuje: da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja,
in da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
D) Potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Vsi
navedeni pogoji in dodatna pojasnila so navedena v razpisni dokumentaciji.
E) 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za sodelovanje v postopku javnega naročila predložiti naslednje dokumente – dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ﬁnančno in
poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem

trimesečju pred oddajo ponudbe, in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih
do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiranega
transakcijskega računa oziroma negativno
povprečnega stanja sredstev v preteklem
mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita
za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu;
dokazila:
A) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) fotokopijo potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2004;
b) potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe;
B) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopijo davčne napovedi za leto
2004, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transkacijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb,
b) potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za ugotavljanje tehnične in kadrovske
sposobnosti mora ponudnik v sklopu razpisne dokumentacije predložiti naslednje
dokumente:
A) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe;
dokazilo:
Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela), z zneski,
datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec v razpisni dokumentaciji).
B) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s
77. členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02);
dokazila:
a) fotokopija potrdila o zaključni izobrazbi,
b) fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
c) fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
d) strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
C) Ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za promet
javnega naročila (GOI dela);
dokazilo:
a) fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela.
D) Ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila;
dokazilo:
a) kalkulacijske osnove; datirane, žigosane in podpisane.
E) Izjava ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del, ki ne sme biti starejša od
10 dni od datuma oddaje ponudbe in mora
biti v originalu.
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F) Ponudnik mora priložiti za dobavo in
montažo PVC oken in balkonskih vrat poročilo o meritvah toplotne prevodnosti;
dokazilo:
a) fotokopija poročila o meritvah toplotne prehodnosti za petkomorno PVC okno
in balkonska vrata.
G) Izjava o tehničnih lastnostih in pogojih
montaže za okna, balkonska vrata, police
in senčila.
H) Izjava o proizvajalcu stavbnega pohištva okna, balkonska vrata, police in senčila.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dokončanja del.
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 6. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika
na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
21; vsaki delavnik med 8.30 in 11. uro od
17. 5. 2005 naprej. Zastopnik ponudnika je
obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 ali 31 dni
od odposlanja obvestila do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do končne primopredaje vseh izvedenih del 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. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi Službe za gospodarjenje z nepremičninami, št.
327/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: 6. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

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 30. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005 oziroma do konca
gradnje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 9. uri, Občina Lukovica, Lukovica pri
Domžalah 46, 1225 Lukovica.
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: 6. 5. 2005.
Občina Lukovica

Ob-12703/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Lukovica pri Domžalah 46,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-63-00,
faks 01/729-63-13, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si, internetni naslov:
www.lukovica.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lukovica, kontaktna
oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici 16,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-63-16,
faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si, internetni naslov:
www.lukovica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lukovica, kontaktna oseba: Tomaž Cerar, Šentvid pri Lukovici 16,
1225 Lukovica, Slovenija, tel. 01/729-63-16,
faks 01/729-63-19, elektronska pošta: Obcina.lukovica@lukovica.si, internetni naslov:
www.lukovica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Rafolče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rafolče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): šifra ravni: 5; šifra kategorije: F45.21 Splošna gradbena dela,
(SKD,2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popis
del je v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila, navedena v drugem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih, o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti iz prvega odstavka 42. člena Zakona
o javnih naročilih;
2. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; dokazilo: seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe;
2. da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi; dokazilo: izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije izvajalca gradnje ter
kvaliﬁkacije oseb, ki bodo vodile izvedbo
gradnje.
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.
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Ob-12704/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Ivan
Mihovec, Oddelek za družbene javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/237-31-22, faks 04/237-31-67, elektronska pošta: Ivan. Mihovec@Kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P-2-15/2005-47/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških, elektro in
strojno instalacijskih del pri nadzidavi
Osnovne šole Simon Jenko v Kranju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Simon
Jenko, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
gradbena in obrtniška dela, določena s projektno dokumentacijo in popisom del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek in/ali konec 30. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po situacijah s 60-dnevnim rokom plačila – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. Dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON 1 in
BON 2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe.
2. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kopija zavarovalne police o zavarovalni odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. čl.
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04).
2. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
3. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali
višji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
4. Pogodba o zaposlitvi odgovornega
vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve 77.
člena Zakona o graditv objektov (Ur. l. RS,
št. 110/02, 47/04).
5. Izjava, da bo dela izvedel najkasneje
do: 31. 12. 2005.
6. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
7. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
8. Izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P-2-15/2005-47/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na podračun zakladniškega računa Mestne občine Kranj, št.
01252-0100006472, z navedbo naziva in
naslova prevzemnika razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno,
predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo, ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, oddelek za družbene javne službe:
Ivan Mihovec, tel. 04/237-31-22.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-12751/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Marenče, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-30,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: stefan.marence@energetika-lj.si,
internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 27-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
intervencijska strojna dela na vročevodnem in parovodnem omrežju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
in obsega ni mogoče predvideti.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje intervencijskega posega
se mora začeti v roku 30 minut od prejema
naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za odpravo
napak v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti: ponudnikov transakcijski račun ne sme biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– referenčna lista kadrov,
– tehnična opremljenost,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– lokacija intervencijske ekipe,
– odzivni čas,
– samostojnost izvedbe razpisanih del,
– reference ponudnika,
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena vrednost – 85 točk,
– reference na področju strojnih del pri
izgradnji in popravilu vročevodnega in parovodnega omrežja – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 27-05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 500-26-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 12. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o., na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 500-26-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 11. uri, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o., na Verovškovi 70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Ob-12752/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Marenče, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-30,
faks: 01/588-97-59, elektronska pošta: stefan.marence@energetika-lj.si,
internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba: Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO 26-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem omrežju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
in obsega ni mogoče predvideti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje intervencijskega posega
se mora začeti v roku 30 minut od prejema
naročila.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za odpravo
napak v višini 500.000,00 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30 dni od datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti: ponudnikov transakcijski račun ne sme biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1,
– referenčna lista kadrov,
– tehnična opremljenost,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– lokacija intervencijske ekipe,
– odzivni čas,
– samostojnost izvedbe razpisanih del,
– reference ponudnika,
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena vrednost – 85 točk,
– reference na področju gradbenih del
pri izgradnji in popravilu vročevodnega in
parovodnega omrežja – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO 26-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
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Št. 404-08-151/2005-2
Ob-12755/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, kontaktna
oseba: Igor Sili, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Igor Sili, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-17-86,
faks 01/471-16-37.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Igor Sili, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-17-86,
faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, kontaktna oseba: Igor Sili,
Kardeljeva ploščad 25 (glavno vložišče),
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-17-86,
faks 01/471-17-86.
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: MORS-815/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradnje športne dvorane v vojašnici FRS in spremljajočih površin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od oddaje situacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija rednega izpisa iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
3. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo: orginalno potrdilo, ki ga izdela Davčna uprava RS, Davčni urad, ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb
4. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za
opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna
izjava, skladno s 44. členom ZJN-1A).
III.2.) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1in BON 2
skupaj, izdanega v letu 2004 ali
fotokopija BON-1/P izdanega v letu
2004 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanega v letu 2004.
1.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2003 (DURS), vključno z bilanco stanja
za leto 2003,
– originalno potrditev banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred datumom določenim za predložitev
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
2. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi
Priložiti je potrebno:
– izpolnjen obrazec »referenčna lista ponudnika« (seznam najpomembnejših stori-
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tev v zadnjih treh letih skupaj s potrdili o
dobro opravljenem delu (priloga 8),
– izpolnjen obrazec » seznam strokovnega kadra ponudnika » (priloga 9).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesecev in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki ki imajo pooblastila za navzočnost pri odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 13. uri, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24,
III. nad. soba št. 327.
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: 6. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12759/05
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: Andrej Kovač, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51, faks
02/332-76-61, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
skladišče baliranih odpadkov Maribor
– 3. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba platoja 1. za skladiščenje baliranih odpadkov s pripadajočimi zemeljskimi,
gradbenimi, strojnimi, elektro in drugimi deli:
preddela, zemeljska dela in utrjanje površin,
izdelava tesnitve platoja, meteorna in izcedna kanalizacija, bioﬁlter in odzračevanje
skladovnice ter ostala spremljajoča dela.

Speciﬁkacije in navedbe vseh del so sestavni del razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
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: JN 16/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: namen:
razpisna
dokumentacija
JN
16/05;
TRR:
04515-0000175787;
sklic:
00
99000016-05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005, do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik(-i) ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 10. uri, sejna soba Snaga d.o.o., Nasipna
ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor
Ob-12761/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec., direktor, Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-52-38, faks 02/870-52-23, elektronska pošta: zdravstveni.dom@zd-ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova prostorov psihohigienskega dispanzerja – zd C 03/05-2/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri prenovi prostorov psihohigienskega dispanzerja po načelu funkcionalni ključ v roke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem.
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. 7. 2005, konec 15. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku,
vse v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference ponudnikov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR ZD
Ravne, št.: 01303-6030923764 – dokazilo
o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 12. uri, sejna soba Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Ob-12763/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Marta
Merkuža, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-83, faks
05/728-07-80, elektronska pošta: marta.merkuza@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna
oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4, pisarna št. 29, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/728-07-84, faks 05/728-07-80, elektronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40505-49/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop I.: položitev nove tartanske
prevleke na atletskem stadionu v Postojni in
– sklop II.: storitev ﬁnančnega zakupa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
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:
– sklop I: položitev nove tartanske prevleke na atletskem stadionu v Postojni,
– sklop II: storitev ﬁnančnega zakupa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za sklop I:
– predložena bančna garancija za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici v višini 2 mio SIT,
– podpisana izjava banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti ali izjava zavarovalnice,
– menična izjava v primeru sodelovanja
s podizvajalci s priloženima dvema bianco
podpisanima menicama in fotokopijo kartona o deponiranih podpisih,
– podpisana izjava banke o izdaji bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku ali izjava zavarovalnice;
Sklop II:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT.
V primeru, da se ponudnik prijavi na oba
sklopa, zadošča ena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 2 mio SIT.
Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Najkrajši rok plačila za sklop I: 60 dni od
potrditve računa.
Ker je predmet naročila tudi ﬁnanciranje,
bo naročnik naročilo oddal le v primeru, da
bo prejel pravilno vsaj eno ponudbo za vsak
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sklop, saj je sicer izvedba naročila objektivno nemogoča.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za sklop I. in II.:
1) da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od 3 mesecev. Za pravne
osebe, ki so subjekt vpisa v sodni register,
izpisek iz sodnega registra, za samostojne
podjetnike posameznike pa priglasitev na
davčnem uradu, ki ne sme biti starejša od
3 mesecev;
2) da izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa
Dokazilo: kopija dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost);
3) da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek
Dokazilo: potrdilo pristojnega državnega
organa iz sodne ali druge evidence;
4) – da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem
Dokazilo: izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo (v skladu s 44. členom ZJN-1-A)
– da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši
od 60 dni);
5.) da ponudnik izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04), da noben imetnik
poslovnega deleža, delnic oziroma drugih
pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega
subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni
funkcionar oziroma njegov družinski član, v
skladu z 2. členom ZPKor.
Dokazilo: Izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za sklop I. in II.:
6) da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne državne ali lokalne dajatve, v skladu s predpisi države ali lokalne
skupnosti, v kateri ima sedež, oziroma kandidat, ki ima sedež v tujini, da je poravnal v
RS tiste davke in prispevke, ki bi jih moral
poravnati.
Dokazilo: potrdilo DURS oziroma pristojnega državnega davčnega organa lokalne
skupnosti, v kateri ima kandidat sedež ali
potrdilo pristojnega organa v RS;
7) da je ﬁnančno in poslovno sposoben
Pogoj je, da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!
Dokazilo: obrazec BON 1/P za gospodarske družbe oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop I.:
1. izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,
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2. izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah sorodnih del, iz katerih je
razvidna zasedenost kapacitet v letu 2005,
3. izjava o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme,
4. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
5. navedba izvedenih projektov sorodnih del.
Navesti in priložiti je treba najmanj tri
priporočila naročnikov za izvedbo del, ki se
nanašajo na preplastitve oziroma polaganje tartanskih prevlek (sklop I.) v zadnjih
5 letih.
Sklop II.:
Referenčni pogoj, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo razpisa bil leasingodajalec za vsaj dva podobna posla
(ﬁnančni leasing) in je bil leasing realiziran (podobna dela po višini sredstev – vsaj
30 mio SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40505-49/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 20.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna, s pripisom položitev tartana in ﬁnančni zakup.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 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: 13. 6. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
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: 6. 5. 2005.
Občina Postojna
Ob-12764/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-26, faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Go-
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sposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija tel. 04/208-25-18, faks
04/202-67-18.
II.1.1) 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: B_009.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Jesenice, Titova 78,
Jesenice in ZD Škofja Loka, Stara cesta 10,
Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: obnova fasade v ZD Jesenice.
3) Obseg ali količina: obnova fasade.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: obnova fasade ZD Škofja
Loka.
3) Obseg ali količina: obnova fasade.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade v ZD Jesenice in ZD Škofja Loka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obveznosti v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 6. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je vračunan DDV, nakazilo na transakcijski račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005, do
10. ure, na Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska ulica 9, Kranj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 12. uri, ZD Škofja Loka, Stara cesta 10,
Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-12766/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kobilje, kontaktna oseba: Pavel
Nemet, Kobilje 35, 9227 Kobilje, Slovenija, tel. 02/579-92-21, faks 02/579-92-20,
elektronska pošta: obcina.kobilje@siol.net,
internetni naslov: www.kobilje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev stanovanj v mansardi zadružnega doma.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev stanovanj v mansardi zadružnega doma – 4 neproﬁtna stanovanja s
komunalnimi priključki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilje 35.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev stanovanj v mansardi zadružnega doma
Kobilje v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: investicija se bo izvajala v letu
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po potrditvi situacije. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2 in
dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da v zadnjih 6 mesecih niso bili v blokadi več kot 6 dni in na dan pred sestavitvijo
dokazila niso imeli dospelih neporavnanih
obveznosti;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– potrdilo Inženirske zbornice Slovenije o
vpisu v imenik odgovornih del za posameznike, ki bodo opravljali dela po pogodbi;
– dodatni pogoji 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.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 5. 2005. Cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine Kobilje št.: 01247-0100013119 pri Banki
Slovenije s pripisom: ureditev stanovanj
Kobilje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 13. sejna soba Občine Kobilje, Kobilje
35, 9227 Kobilje.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Občina Kobilje

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Občina Logatec

Ob-12843/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Logatec, kontaktna oseba: Moljk Zvonka, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-00,
faks 01/759-06-28, elektronska pošta: Zvonka.moljk @logatec.si, internetni naslov:
www.obcina-logatec.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja ceste s komunalno infrastrukturo v IOC Logatec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša
95,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri UJP
Ljubljana, s pripisom – cesta IOC Logatec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 8. 2005.
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Ob-12904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26,
faks 01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Marko Veber, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26,
faks 01/306-40-12, elektronska pošta: marko.veber@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-26,
faks 01/306-40-12.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 03/320429.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova kletne etaže, dozidava telovadnice in knjižnice Osnovne šole Polje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Polje 358, 1260 Ljubljana Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 7. 2005 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. menice za zavarovanje obveznosti
plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročniki bo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnikov, v roku 60 dni po potrditvi.
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;
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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 tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
b) 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. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo:
Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) odločba pristojnega organa, izdana
v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik)
a) Priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
3. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun.
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Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe)
1. Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik)
a) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
b) Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjena s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
3. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tabele:
– referenčna lista razpisanih del,
– seznam zaposlenih v podjetju – kadrovska sestava,
– seznam kadrov, ki bodo dela vodili, z
življenjepisi in potrdili o strokovnih izpitih,
– struktura cene,
– spisek podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik izvedel dela.
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: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena ali:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno.
Najugodnejša ponudba po merilu cena
se izračuna:
– iz vseh prispelih pravilnih in popolnih
ponudb izračunamo povprečje,
– iz nadaljnje obravnave bodo izločene
vse ponudbe, ki bodo od povprečne ponudbene cene odstopale za več kot 15%
navzdol ali navzgor,
– najugodnejšo ponudbo izračunamo iz
preostalih ponudb tako, da se ponovno izračuna povprečje, ki se zmanjša za 3% (povprečna ponudbena cena x 0,97),
– ponudba, ki se najbolj približa tako dobljeni vrednosti (povprečna ponudbena cena
– (minus) 3%), se šteje za najugodnejšo ponudbo in prejme največ točk (do 100), ostali
pa ustrezno manj po izračunu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/320429.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 16. 5. 2005 do
14. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005 do
11. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 11.30, Mestna občina Ljubljana, Resljeva
18, Ljubljana, II. nad., 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: 9. 5. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12921/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Rajko Peterlin dipl. inž. str., Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-78-384,
faks 01/78-78-697, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda – Visoka cona Stična.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska, montažna in gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: uskladitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 85%,
2. reference – 10%,
3. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
15.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na TTR: 01239
– 0100002162, sklic na številko 35205 –
003/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali z pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 10. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: 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: 9. 5. 2005.
Občina Ivančna Gorica

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 5. 2005, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dokazilo o plačilu
na TRR 01100-6030307479 pri NLB predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki investitorja
in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 8. uri, VDC Tončke Hočevar, Vodnikova
56, 1000 Ljubljana, sejna soba v I. nadstropju.
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: 9. 5. 2005.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar

Ob-12926/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, kontaktna oseba: Andreja Juvančič, Vodnikova cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/515-28-70, faks 01/515-28-75, elektronska pošta: vdc.rac@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Steber A d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka, Tavčarjeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-01-65, faks 01/434-01-66,
elektronska pošta: aznidaric@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacija I. etaže objekta
na Vodnikovi 56 v Ljubljani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri adaptaciji objekta za potrebe
uporabnikov Varstveno delovnega centra
na Vodnikovi 56.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: VDC Tončke Hočevar,
Vodnikova 56, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC):
– 501,1,
– 503,2,
– 503,3,
– 503,5,

– 504,3,
– 504,4,
– 504,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obsega gradbena dela, vodovodne instalacije ter
instalacije sanitarne opreme, električna napeljava, vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, soboslikarska dela, oblaganje tal
in sten.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se izvajajo predvidoma med
15. 6. 2005 in 31. 8. 2005 v času od 8. do
18. ure.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 60 dni od potrditve izstavljenega računa po posameznih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika povezave skupin
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je izbrana kot najugodnejša.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz vpisa v sodni register;
– potrdilo pristojnega organa, da v preteklih treh letih pred začetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo pristojnega organa, da ponudnik ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali
v likvidaciji;
– potrdilo pristojnega organa, da mu ni
bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave;
– potrdilo davčnega organa, da je ponudnik poravnal vse svoje obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o boniteti ponudnika (BON1 in BON2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o ustrezni kadrovski sestavi.
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: JR-01/05.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zveza športnih društev Slovan, kontaktna oseba: Alojz Mavrič, Gortanova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-13-00, faks 01/520-13-03, elektronska pošta: slovan@siol.net, internetni naslov: www.slovan.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava starega elastičnega športnega poda z novim v Športni dvorani Kodeljevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gortanova 21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava starega elastičnega športnega poda z
novim v Športni dvorani Kodeljevo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 1. 7. do 31. 7. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– izjava banke oziroma zavarovalnice da
bo dala ustrezno garancijo:
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1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. 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: naročnik
bo izvedena dela plačal po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnika,
in sicer v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazujejo
zadnje stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco ali izjavo ponudnika.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
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.
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Za ﬁzične osebe (samostijni podjetnik,
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje
v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
in da ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila
Za pravne osebe (gospodarske družbe).
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe,
b) 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,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme razpisno dokumentacijo na podlagi
potrdila o plačilu na transakcijski račun št.
02012-0013408178 z oznako ZŠD S plačilo
razpisne dokumentacije JN 06/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005 do
11.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 12. uri, ZŠD Slovan, Gortanova 21, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Zveza športnih društev Slovan
Št. 011-04-2/2004
Ob-12935/05
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: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
URED R3-696/6904 Podgorje–Rogina:
gradbena dela 1. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 6904 cesta R3-696
Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež;
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je treba 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 v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik 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: 23. 6. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
80,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-12936/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija podpornega zidu in cestišča na
R1-210/1106 Sp. Jezersko–Preddvor v km
0.180.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1106 cesta R1-210
Sp. Jezersko–Preddvor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je trebna 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 v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
je najmanj v višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
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– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju, povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik 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: 23. 6. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 23. 6. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
80,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-12937/05
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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elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija regionalne ceste RT-933
odsek 1193 Breg–Jurklošter.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1193 RT-933
Breg–Jurklošter.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 55 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2005 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
43,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Direkcija RS za ceste

Ob-13176/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik in Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-61/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delna komunalna oprema stanovanjska
cona »novi center Lenart«:
1. sklop: cesta A (l = 240 m),
2. sklop: fekalna in meteorna kanalizacija (lF = 201,7m, lM = 186,7 + 402 m),
3. sklop: izgradnja vodovoda (LŽ DN 100,
l = 150 m),
4. sklop: prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda LŽ DN 250, l = 60 m,
5. sklop: javna razsvetljava (l = 250 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesto Lenart.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
2) Kratek opis: izgradnja ceste »A«.
3) Obseg ali količina: l = 240 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2005, dobava
15. 10. 2005.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: fekalna in meteorna kanalizacija.
3) Obseg ali količina: lF = 201,7m,
lM = 186,7 + 402 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2005, dobava
15. 10. 2005.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: izgradnja vodovoda.
3) Obseg ali količina: LŽ DN 100,
l = 150 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2005, dobava
15. 10. 2005.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
2) Kratek opis: prestavitev primarnega
vodovoda.
3) Obseg ali količina: LŽ DN 250,
l = 150 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2005, dobava
15. 10. 2005.
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.

Ob-12938/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Mira Kokot, Koroška cesta 37b, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/886-11-76 – Kokot, faks 03/896-11-27, elektronska pošta:
mira.kokot@kp-velenje.si, internetni naslov:
objave@uradni-list.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) Opis: izvedba vodovoda Velunja I.
in II. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-06/05-VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih in montažnih del pri izgradnji vodovoda Velunja I. in II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Velunje, Občina Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
vodovoda Velunja I. in II. faza.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čas izgradnje od 28. 7. 2005 do
7. 10. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 7. 2005 in/ali konec
7. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali ﬁzične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, 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;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež, ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (reference, seznam strokovnjakov).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na št.
105-810/VV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 13. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
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: 9. 5. 2005.
Komunalno podjetje Velenje

Stran

Stran
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2) Kratek opis: javna razsvetljava.
3) Obseg ali količina: L = 250 m.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 7. 2005, dobava
15. 10. 2005.
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: cesta A
(l = 240 m); fekalna in meteorna kanalizacija
(lF = 201,7m, lM = 186,7 + 402 m); izgradnja
vodovoda (LŽ DN 100, l = 150 m); prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda
LŽ DN 250, l = 60 m; javna razsvetljava
(l = 250 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2004 in/ali konec
15. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti po tehničnem prevzemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je ﬁnančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena po posameznem
sklopu.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-61/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
zainteresiranim ponudnikom na spletni strani naročnika: www.lenart.si, rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«:
»Delna komunalna oprema »Novi center
Lenart«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: oddaja po
sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo
za enega, več ali vse sklope. Predloži se
samo ena bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT ne glede na število prijavljenih sklopov.
Za izvedbo del naročnik razpolaga s
PGD, PZI projektno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je na voljo za vpogled
pri naročniku vsak dan med 8. in 12. uro.
Naročnik je investitor, ﬁnancer je podjetje
Landis d.o.o., Ljubljana, zato bo sklenjena
tri-stranska pogodba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Občina Lenart

Storitve
Št. 961-03/05

Ob-12515/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 18 z dne 25. 2. 2005, Ob-4844/05,
za storitve po odprtem postopku za vzdrževanje mikroﬁlmskih naprav in v skladu z
določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1
zavrnil obe prispeli ponudbi.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 4022-65/2004-17

Ob-12628/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom št. 04/310048,
za ﬁzično in tehnično varovanje prostorov,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 6 z dne
21. 1. 2005, Ob-1421/05 in popravki objavljenimi v Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005 in št. 20-21 dne 4. 3. 2005, se spremeni:
Točka objave IV.3.3): rok za predložitev
ponudb je 27. 5. 2005 do 9.30, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, 1. nadstropje,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Točka objave IV.3.7.2): javno odpiranje
ponudb bo 27. 5. 2005 ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za
ﬁnance, Službe za javna naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12514/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Boštjan Pristavec, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/58-09-800,
faks 04/58-09-824, elektronska pošta: pristavec@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava strategije prostorskega razvoja
Občine Kranjska Gora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kranjska Gora.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12. storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
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: konec 20. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do
8. 8. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v tranšah, glede na opravljeno delo in razpoložljiva sredstva, ki jih bo naročnik zagotovil za posamezno proračunsko leto, na
osnovi izstavljenega računa, ki ga bo naročnik poravnal v 45 dneh od 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu;
– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da je ponudnik ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da imajo kadri, ki bodo izvajali
javno naročilo, ustrezno izobrazbo. Odgo-
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vorni vodja del mora imeti licenco z oznako
»P« v skladu z ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: pooblaščeni prostorski načrtovalci
– 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 50 točk,
2. reference: 35 točk,
3. inovativnost in celovitost programa izvedbe naloge: 13 točk,
4. druge ugodnosti: 2 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684 s pripisom: za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 11.30; sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Občina Kranjska Gora

ki so zdravstveno neoporečna, testirana, da
niso alergena, da ustrezajo vsem zahtevanim tehničnim predpisom s področja varnosti kemičnih proizvodov;
– izjavo, da bodo cene prvo leto sklenitve
pogodbe enake ponudbeni ceni, nadaljnji
dve leti pa se bodo poviševale v skladu z
rastjo življenjskih stroškov.
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 10. 6. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun Skupnosti zavodov Murska Sobota
01280-6030671333; pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno
plačilo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 12.30, Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota,
Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ogled prostorov bo 27. 5. 2005 ob 9. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Osnovna šola I Murska Sobota

Št. 05/2005
Ob-12727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola I Murska Sobota, kontaktna
oseba: Valerija Mes Forjan, Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/537-14-61, faks 02/537-14-64, elektronska pošta: o-i.ms@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Murska Sobota, kontaktna oseba: Valerija
Mes Forjan, Trstenjakova 73, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/522-34-82, faks
02/522-34-88, elektronska pošta: valerija.mes@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost osnovnošolskih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska
Sobota, kontaktna oseba: Valerija Mes
Forjan, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/522-34-82, faks
02/522-34-88, elektronska pošta: valerija.mes@guest.arnes.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov Murska Sobota, kontaktna
oseba: Valerija Mes Forjan, Trstenjakova
73, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/522-34-82, faks 02/522-34-88, elektronska pošta: valerija.mes@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA-14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kompletno čiščenje šolskih prostorov
na OŠ I Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola I Murska Sobota, Štefana Kovača 32, Murska
Sobota.
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. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen po opravljeni storitvi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan, določen za predložitev
ponudbe;
– izjavo ponudnika o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
– odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; če je takšno dovoljenje z zakonom
predpisano, če dovoljenje ni predpisano, zadostuje lastna izjava ponudnika, da dovoljenje ni več zahtevano;
– izjavo o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan,
določen za predložitev ponudbe;
– dokazilo, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da je v zadnjih treh letih opravljal storitve čiščenja vsaj za eno šolo s podobno čistilno površino, kot je razpisana,
oziroma je opravljal storitve vsaj še za pet
naročnikov s skupno 5000 m2 čistilne površine;
– izjavo, da zagotavlja kvaliteto čiščenja
in da pri čiščenju uporablja čistilna sredstva,

Stran

Ob-12753/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., kontaktna oseba: Matej Kovačič,
vodja sektorja Javna higiena, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/72-95-430, faks 01/72-95-450, internetni
naslov: http//www.jkp-prodnik.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojne storitve vgrajevanja komunalnih
odpadkov s kompaktorjem v lasti naročnika. Prevozne storitve komunalnih
odpadkov s specialnimi vozili s samonakladalno napravo. Strojno čiščenje
javne kanalizacije, peskolovov in hišnih
priključkov s specialnim kombiniranim
vozilom za čiščenje kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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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: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko – ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena vrednost,
2. odzivni čas,
3. reference,
4. dodatna tehnična oprema.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-12760/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kapitalska družba, d.d., kontaktna
oseba: mag. Zoran Perše, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-67-00, faks 01/474-67-47, elektronska pošta: jnvv.kad@kapitalska-druzba.si,
internetni naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 9.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira revizorja Kapitalske družbe, d.d. in
pokojninskih skladov v njenem upravljanju za poslovna leta 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila brez vključenega davka na dodano vrednost znaša 42
milijonov tolarjev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2005, konec 31. 5.
2008.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet naročila, in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, v
kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci. Ponudniki morajo ponuditi storitve,
ki so predmet naročila, v celoti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika
za opravljanje dejavnosti predmeta naročila,
ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega
registra, ki mora odražati zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom,
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega de-

janja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena izvedbe storitve,
2. usposobljenost članov revizijske skupine,
3. reference ponudnika pri svetovanju in
uvajanju mednarodnih računovodskih standardov,
4. dodatne ugodnosti.
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: 13. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005, do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 9. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-12762/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi,
kontaktna oseba: Gorazd Ranzinger, Cesta
9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-97-90, faks 03/566-97-91,
elektronska pošta: vdc-zagorje@siol.net,
internetni naslov: www.vdc-zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oskrba s toplim obrokom malice za varovance Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: delno pri ponudniku, delno
pri naročniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsak
delavnik topli obrok malice za 30 oseb pri
naročniku in za 80 oseb pri ponudniku.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 8. 2005, konec 12. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bianco menico v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe. Naročnik nudi 30 dnevni rok plačila.
Podrobnejši pogoji ﬁnanciranja so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora predložiti
listinska dokazila iz 42. člena ZJN, ki morajo
biti razvrščena po označenih in oštevilčenih
ovojih skladno z navodili, določenimi v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Izvedba javnega
naročila je določena z Zakonom o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95) in Pravilnikom o
minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 34/95).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. časovna oddaljenost od VDC-ja.
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: 4. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek že vključuje DDV in ga je potrebno nakazati na podračun št. 01100-6030307770.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005 ob
13. uri, Zagorje ob Savi, sedež naročnika.
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: 5. 5. 2005.
Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi

in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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;
Dokazilo:
– potrdilo sodišča, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, in
– izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni zoper ponudnika
uveden 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.
2. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
4. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe,
– ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran TRR oziroma negativno povprečno
stanje sredstev v preteklem mesecu, brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na TRR, dobiček iz poslovanja mora biti večji od izgube;
Dokazila:
– originalni obrazec BON 2, izdan s strani AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe,
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.
5. Povzetek revidiranega letnega poročila:
Ponudniki, ki so zavezani k revidiranju,
morajo priložiti fotokopijo zadnjega povzetka revidiranega letnega poročila z mnenjem
revizorja.
7. Zavarovalni pogoji za ponujene vrste
zavarovanj:
Ponudniki morajo priložiti:
– izpolnjene zavarovalne police za posamezne tabele po vrstah zavarovanj v skladu
s ponudbo;
– splošne zavarovalne pogoje v skladu
s ponudbo;
– posebne zavarovalne pogoje v skladu
s ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Ob-12834/05
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 Ljublja-

na, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-04, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04,
faks 01/306-44-07.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04, faks
01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6 a).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 04/311644.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalcev zavarovalniških storitev
– zavarovanje nepremičnin in opreme za
potrebe Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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: zavarovalniške storitve za potrebe MU MOL: zavarovanje nepremičnin in opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
2. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo premijo plačal v dveh enakih obrokih in
sicer v roku 30 dni po prejemu računa na
začetku zavarovalnega leta in v istem roku
po prejemu računa po poteku prve polovice
zavarovalnega leta.
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
organu države, v kateri ima sedež,
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1.a: izpisek iz sodnega registra podjetij
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje,
2.a: dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor, da zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle,
3.a: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjava, dano pod materialno
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IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 126-127/2004 z
dne 26. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost premije za prvo leto zavarovanja – 90 točk,
2. razmerje (koeﬁcient) med čistimi tehničnimi rezervacijami in čistim prihodkom od
zavarovalnih premij – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-397/2004-62.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005 do 9.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-12835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Ema Pogorelčnik,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/487-48-84, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: ema.pogorelcnik@gov.si,
internetni naslov: www.gu.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IB – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava obstoječih podatkovnih modelov zemljiškega katastra, katastra stavb
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in registra prostorskih enot za migracijo
v informacijsko prenovljen sistem nepremičninskih evidenc.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika in njegovih območnih
geodetskih upravah ter geodetskih pisarnah, delno pa v prostorih izvajalca, v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 72.40.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 72.40.13.
2) Kratek opis: priprava obstoječih podatkovnih modelov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot za
migracijo v informacijsko prenovljen sistem
nepremičninskih evidenc.
3) Obseg ali količina: priprava obstoječih
podatkovnih modelov zemljiškega katastra,
katastra stavb in registra prostorskih enot za
migracijo v informacijsko prenovljen sistem
nepremičninskih evidenc.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pripraviti obstoječe podatkovne modele zemljiškega
katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot za migracijo v informacijsko prenovljen sistem nepremičninskih evidenc.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po oddaji pogodbenega dela kot celote (količinski prevzem – 70%) in po dokončnem
prevzemu pogodbenega dela kot celote (kakovostni prevzem – 30%).
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: tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države. Če
izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zako-

nodajo in predpisi tuje države, se prizna kot
dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je
to v skladu z običajno prakso tuje države.
Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni
tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih
pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano,
mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo
izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje
države ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni
organ tuje države.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
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
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je
lahko združena z vsebino potrdila pod točko 1.7.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane
Dokazilo: dokazilo o tem, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 1.4.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
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uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene 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 naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben. Svojo ekonomsko in ﬁnančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa (za pretekli dve leti) presega dvakratno
vrednost ponudbe,
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega ﬁnančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni
oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele
začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti
obrazca BON-1, predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski
račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-1). Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega ﬁnančnega poslovanja ponudnik prikaže v izpolnjenem obrazcu
OBR 26. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo ﬁnančno in poslovno sposobnost
za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekla tri računovodska leta, ki
jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v
državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca o uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2002 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
– Ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5 let.
– Ponudnik mora podati izobrazbene
in strokovne kvaliﬁkacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– Vodjo projekta.
– Tri strokovne sodelavce.
– Izobrazbene kvaliﬁkacije vodje in
strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj
visoka izobrazba. Strokovni sodelavci morajo imeti izobrazbo s področja geodezije,
informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti izobrazbo s področja
geodezije, informatike, organizacije dela ali
podobnih vsebin.
– Vodja projekta in vsi strokovni sodelavci morajo izkazovati najmanj dvoletne izkušnje na podobnih delih in podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo vsebine
s področij za katere se zahteva poimenska
navedba strokovnih sodelavcev.
– Vodja projekta mora izkazovati dvoletne izkušnje pri vodenju podobnih projektov. Za podobne vsebine se štejejo vsebine
s področij za katere se zahteva poimenska
navedba strokovnih sodelavcev.
– Trije strokovni sodelavci morajo izkazovati:
1. strokovni sodelavec: dvoletne izkušnje iz področja informacijskih projektov zemljiškega katastra ali sorodnih vsebin,
2. strokovni sodelavec dvoletne izkušnje iz področja informacijskih projektov katastra stavb ali sorodnih vsebin,
3. strokovni sodelavec dvoletne izkušnje iz področja informacijskih projektov registra prostorskih enot ali sorodnih vsebin.
– Vodja projekta in vsi trije strokovni
sodelavci predvideni za izvedbo naloge,
morajo imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani
pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4
(podatki o ponudniku za izvedbo naloge št.
...).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje vodje projekta in
vseh treh strokovnih sodelavcev se opredelijo s seznamom projektov, v katerih so
le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom
projektov (1 odstavek) in opisom ter dokazili
o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom v slovenskem jeziku
in predaje celotnega pogodbenega dela v
slovenskem jeziku ter pogoja slovenskega
državljanstva ali aktivnega znanja slovenščine. Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR 23
(reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu. Če so bili kupci
naročniki po Zakonu o javnih naročilih, mora
biti dokazilo (obrazec o referencah) izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili naročniki po
Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbe-
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no delo predal izdelano v slovenskem jeziku. Uporaba angleškega jezika v elaboratu
pogodbenega dela je dovoljena v obsegu, ki
ga nakazuje priložen primer 1 Navodil za izvedbo priprave obstoječih podatkovnih modelov zemljiškega katastra, katastra stavb
in registra prostorskih enot za migracijo v
informacijsko prenovljen sistem nepremičninskih evidenc.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
3. Ponudniki morajo priložiti izdelan test
(dokazilo: dokument iz točke 1.21.1.). Naročnik ga bo na podlagi določil, objavljenih
v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Pravilno izdelan test je pogoj za udeležbo ponudnika.
Dokazilo: rezultati testa za nalogo (iz
II.1.6. točke objave razpisa) za katero kandidira ponudnik in sicer:
test za pripravo obstoječih podatkovnih modelov zemljiškega katastra, katastra
stavb in registra prostorskih enot za migracijo v informacijsko prenovljen sistem nepremičninskih evidenc (iz II.1.6. točke objave
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: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
3. metodološki pristop.
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 21. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 10. uri, v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana v mali sejni sobi v pritličju.
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: 6. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Ob-12836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Marina Korošec,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-58, faks 01/478-48-87,
elektronska pošta: majda.mavec@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem, dopolnitev oziroma uskladitev
podatkov dejanske rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov o dejanski
rabi zemljišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
2) Kratek opis: prevzem, dopolnitev oziroma uskladitev podatkov dejanske rabe
kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov
o dejanski rabi zemljišč.
3) Obseg in količina: 11.111 listov ortofotonačrtov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zajem
dejanske rabe »pozidano«, »nedeﬁniranih in
konﬂiktnih« zemljišč.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Vrsta je odvisna od višine ponudbe:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem,
– menična izjava za zavarovanje terjatev,
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– menična izjava za resnost ponudbe,
– menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– menična izjava za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo za
izvedbo pogodbenega dela po zaključku posamezne faze in sicer 30 dni od prejema računa za 70% izvedenega dela, ostalih 30%
po zaključku celotnega pogodbenega dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek 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. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni.
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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
2. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti

starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
3. Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi oziroma običajno
prakso tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
tuje države, se prizna, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, pisna izjava, ki jo tuji
ponudnik poda pod prisego pred pristojnim
organom tuje države, če je to v skladu z
običajno prakso te tuje države. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu
z veljavno zakonodajo oziroma običajno
prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje drugega ali drugih obveznih pogojev,
pa to v listini ni izrecno zapisano, mora
tuj ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa,
pisne izjave pristojnega organa tuje države
ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni organ
tuje države.
4. Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih
izkazov za pretekla tri računovodska leta,
ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen
v državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer
ima sedež.
5. V zadnjih treh koledarskih letih ponudnik ne sme imeti negativnega ﬁnančnega
poslovanja (izgube pri poslovanju).
6. Ponudnik mora izkazati zanesljivost
pri poslovanju z izpolnitvijo obrazca o podatkih o uveljavljenih (neuveljavljenih) jamstvih zoper ponudnika oziroma o podatkih o
pravdah od 1. 2. 2002 dalje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z vsem materialom, ki ga bo naročnik predal
izvajalcu in je predmet pogodbenega dela,
ravnal tako, da ne bo prišlo do kakršnega
koli poškodovanja ali izgube materiala.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in podatki o usposobljenosti
ponudnika, kjer mora ponudnik navesti isto
ali enako opremo, s katero bo razpolagal v
času izvajanja pogodbenega dela. Ponudba mora vsebovati, poleg ostalih delavcev,
najmanj eno osebo, ki bo ključno pokrivala
vsebinski del pogodbene naloge. Ta oseba
mora imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani
pooblaščene inštitucije in poznati mora slovenski zemljiški kataster, kar mora izkazovati z najmanj dvema referencama sodelovanja na nalogah, ki so bile zaključene po
31. 12. 2002. Za vodjo pogodbene naloge je
nujno predložiti dokazilo, da je bila oseba že
vodja vsaj dveh (katerihkoli) pogodbenih nalog, ki so bile uspešno zaključene po 31. 12.
2002 in je bila njihova posamezna vrednost
enaka ali večja vrednosti naloge, za katero
se daje ponudba.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 1.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na št.
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik podjetja s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju
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: za tehnični
del: Geodetska uprava RS, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana, Marina Korošec, tel.
478-48-85.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije

taktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba: Silvester Koren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v vložišče Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-08/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Verovškova 62 in 70,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.75.00.00, dodatni predmeti:
74.72.20.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje 10.591,45 m2 površin na lokacijah Verovškova 62 in 70 v Ljubljani za obdobje
treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 8.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok 30 dni od datuma izdaje računa.
Izvajalec bo račune za opravljene račune
izstavljal mesečno do 5. dne v mesecu za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– redni izpisek iz obrtnega registra,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug po-

Št. 86
Ob-12853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, kontaktna oseba: Sabina Otoničar,
01/580-51-10, 041/481-110, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-51-10, faks 01/580-51-10, elektronska pošta: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si, internetni
naslov: www.fdv.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi sanitarnimi prostori, predavalnicami, hodniki, okolico stavbe in steklene
površine naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe storitev: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi sanitarnimi prostori, predavalnicami, hodniki,
okolico stavbe in steklene površine naročnika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem času.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menična izjava z bianco menico v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 8. 2005
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 70 točk,
2. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 20 točk,
3. kadri – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2005,
vsak delovni dan do vključno dneva in ure,
predvidene za oddajo ponudb v tajništvu
naročnika in na spletni strani naročnika
www.fdv.uni-lj.si.
Pogoji in način plačila: ponudniki dobijo
razpisno dokumentacijo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva
ploščad 5, 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: do 1. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 10. 6. 2005 ob 10. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 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: 9. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
Ob-12855/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kon-
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stopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti:
1. ponudnikov transakcijski račun ne sme
biti blokiran v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– predložitev opisa tehnologije čiščenja
poslovnih prostorov,
– kadrovska struktura: najmanj 20 zaposlenih delavcev za nedoločen čas, od tega
2 osebi z univerzitetno izobrazbo sanitarne,
medicinske ali farmacevtske smeri z opravljenim strokovnim izpitom,
– tehnična opremljenost: ponudnik mora
razpolagati z naslednjo opremo:
– 1 kos stroj za mokro čiščenje trdih
talnih oblog,
– 1 kos stroji za mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog,
– 1 kos sesalci za globinsko ekstrakcijsko čiščenje tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva,
– 1 kos stroji za poliranje tal,
– 7 kosov sesalci za prah,
– 1 kos stroj za čiščenje s paro,
– 1 kos stroj za suho čiščenje talnih
oblog,
– 1 kos premični oder,
– 2 kosa raztegljive lestve,
– 7 kosov dozirne naprave za čistila,
– 7 kosov oprema za dezinfekcijo prostorov,
– 7 kosov čistilni vozički,
– 1 kos pometalni stroj,
– 1 kos visokotlačni čistilni stroj,
– 2 kosa dostavno vozilo,
– reference ponudnika: ponudnik je izvajal storitve čiščenja poslovnih prostorov v
letih 2002, 2003 in 2004 vsaj 3 referenčnim
naročnikom z letno vrednostjo pogodbe najmanj 20,000.000 SIT za vsakega posameznega referenčnega naročnika,
– veljaven certiﬁkat kakovosti ISO
9001:2000,
– rok plačila 30 dni,
– potrjene tehnične zahteve naročnika,
– potrjen vzorec pogodbe,
– podpisana izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost: 85 točk,
2. reference:10 točk,
3. certiﬁkat kakovosti za sistem ravnanja
z odpadki ISO 14001: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-08/05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 200-08-05. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 11.30; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-12857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-221, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: 402-00-8/2004-79.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PGD/PZI in PZR sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov ob reki Muri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: v prostorih izvajalca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 765.000 SIT in veljavnostjo najmanj 150
dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa;
2. da ni proti njemu uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
5. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
6. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev v tem odstavku;
7. da v preteklih 3 letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
8. da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
9. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja;
10. da je ﬁnančno in poslovno sposoben, in sicer:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila;
11. da ponujeno trajanje razpisanih del
(izvajanje naloge) ni daljše od razpisanega;
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12. da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb;
13. da ima projektna skupina, ki bo sodelovala pri izvedbi javnega naročila ustrezno
sestavo, reference ter izobrazbo, in sicer:
– v projektni skupini morajo biti odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant,
strokovnjak s področja vodovoda in kanalizacije, strokovnjak s področja projektiranja
cest, strokovnjak s področja geomehanike in
strokovnjak s področja gradbeništva-hidrotehnična smer,
– da je odgovorni vodja projekta bil v
zadnjih 5 letih odgovorni vodja projekta pri
2 projektih PGD/PZI in pri 2 IP/IZ (idejna zasnova) za večje rečne visokovodne nasipe
(dolžina več kot 500 m) ali večje zemeljske
pregrade (višina več kot 7 m, volumen več
kot 1 mio m3). Reference za različno fazo
(PGD/PZI ali IP/IZ) se ne smejo nanašati
na isti objekt. Imeti mora min. 15 let delovnih izkušenj, biti mora univ. dipl. inž. grad.
in izpolnjevati pogoje po ZGO-1,
– da je odgovorni projektant bil v zadnjih
5 letih odgovorni projektant pri 3 (IP/IZ ali
PGD/PZI) za večje rečne visokovodne nasipe (dolžina več kot 500 m ali večje zemeljske pregrade (višina več kot 7 m, volumen
več kot 1 mio m3). Reference za različno
fazo (PGD/PZI ali IP/IZ) se ne smejo nanašati na isti objekt. Imeti mora min. 10 let delovnih izkušenj, biti mora univ. dipl. inž. grad.
in izpolnjevati pogoje po ZGO-1,
– ostali člani projektne skupine morajo
imeti minimalno 10 let delovnih izkušenj,
biti morajo univ. dipl. inž. ustrezne stroke in
izpolnjevati pogoje po ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke,
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ﬁnančno in poslovno
sposoben, in sicer:
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (ﬁnančna disciplina),
– za samostojne podjetnike potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnjih 6 obračunsko zaključenih mesecev
pred rokom za predložitev ponudb;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja referenc v obliki ustreznega potrdila naročnika/investitorja ter ga priložiti ponudbeni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj;
– potrdilo, da navedeni kader izpolnjuje razpisne pogoje in pogoje iz Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS,
št. 102/04);

– dokazilo o izpolnjevanju navedenega
pogoja mora ponudnik pridobiti ustrezno
potrdilo naročnika/investitorja ter ga priložiti ponudbeni dokumentaciji k obrazcu
Priloga F4.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-79.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 – 23410003 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad za mednarodne in evropske zadeve,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6.
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: 6. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 2.2.-1647/05
Ob-12902/05
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: Leon Kostiov, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-002,
faks +386 /1/29-14-805, elektronska pošta:
leon.kostiov@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba meritev geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju 3 let.
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A) Neporušitvene meritve ter kontrola
tirov in kretnic z merilnim tirnim vozilom.
Meritve in kontrola geometrije tirov in proﬁla tirnic.
B) Neporušitveni pregledi tirov in kretnic
(razen kretniških src) z ultrazvokom zaradi
ugotavljanja notranjih okvar tirnic z merilnim
tirnim vozilom.
C) Prenos izmerjenih podatkov v sistem
elektronske obdelave podatkov naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.22.50.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (storitve železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev, začetek 1. 8. 2005
in/ali konec 1. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo 150 dni
od roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva potrditve
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kot ponudnik se lahko šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju,
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju 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 zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica je namen prenehanja
ponudnikovega 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 svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
6. povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih 3 letih (2002, 2003, 2004)
mora biti najmanj 250,000.000 SIT. Ponudnik mora v teh letih izkazovati pozitivno poslovanje,
7. uspešna izvedba del na vsaj 3 projektih v zadnjih 3 letih. Posamezen projekt
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mora zajemati opravljene meritve geometrije tira, prečnega proﬁla tirnic ter ultrazvočne kontrole tirnic na najmanj 1.000 km
tirov,
8. ključno osebje, ki ga mora zagotoviti ponudnik; vodja projekta, vodja meritev
geometrije tirov, vodja ultrazvočne kontrole
tirnic, vodja meritev prečnega proﬁla tirnic
in vodja računalniške obdelave merilnih podatkov za razpisane sklope meritev. Imeti
morajo 3 leta delovnih izkušenj na področju,
podobnim razpisanim delom.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek z sodne ali druge
enakovredne evidence (lahko fotokopija).
Dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb,
– iz 2. točke – lastna izjava ponudnika
(obrazec v razpisni dokumentaciji), ki ne
sme biti starejša od 90 dni, od skrajnega
roka za predajo ponudb,
– iz 3. točke – 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,
– iz 4. točke – 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,
– iz 5. točke – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je ponudnik 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.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13/2001,
z dne 28. 2. 2001).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 6. točke – bilance stanja in bilance
uspeha za leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, da je
ponudnik zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov) oziroma če teh zaradi pravnega statusa nima, davčne napovedi za ta
leta. Če ponudnik posluje manj kot tri leta,
naj predloži enakovredno dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 7. točke – izpolnjen »obrazec reference«. Ponudniki morajo k izpolnjenemu
obrazcu predložiti tudi potrdila referenc izdana s strani naročnikov.
– iz 8. točke – izpolnjeni življenjepis (CV)
za vsakega posameznega strokovnjaka.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti:
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 38/2005 – Ob-10408/05 z dne
15. 4. 2005.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Zap.
številka
1
2

3

4

Merilo
Ponudbena
cena razpisnih
del
Vozilo z lastnim
pogonom
oziroma brez
Reference
ponudnika
za področje
razpisanih del
Reference
ponujenega
programskega
paketa
Skupaj

Maksimalno
število točk

ŠTref � �N11 � f ref 1 � g ref 1 � N12 � f ref 1 � g ref 2 � N13 � f ref 1 � g ref 3 � �

�N
�N

70
15

10

5
100

Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže največ točk.
Pri enakem seštevku točk se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki ima nižjo
ponudbeno ceno.
Način uporabe meril
1. Ponudbena cena razpisanih del
Število točk za ponudbeno ceno konkretnega ponudnika bo določeno na osnovi
naslednje enačbe:

ŠT p �

Pmin
.70
Pi

ŠTp = število točk, ki jih dobi ponudnik za
svojo ponudbeno ceno
Pmin = minimalna ponudbena cena pravilne ponudbe
Pi = ponudbena cena ocenjevanega ponudnika
Maksimalno število možnih točk je 70.
2. Vozilo z lastnim pogonom oziroma
brez
Pri tem kriteriju se upošteva ali ponudnik
ponuja samohodno merilno vozilo ali ne. Za
samohodno merilno vozilo se šteje merilna
enota z vgrajenim lastnim pogonom ali pa
merilni vagon z vlečno enoto, ki jo priskrbi
ponudnik. Vsa vlečna in vozna sredstva
morajo izpolnjevati vse obratovalne pogoje
veljavne v Republiki Sloveniji, ponudnik pa
bo moral za vsa ta sredstva pridobiti obratovalna dovoljenja pred izvedbo del.
Št.

Vrsta meritve

1
2
3

Meritve geometrije
Meritve proﬁla
Ultrazvočna kontrola
Skupaj

va ali upravljalec železniške infrastrukture.
Tako potrdilo mora izkazovati pozitivno mnenje uporabnika. Naročnik si pridržuje pravico preveriti verodostojnost in resničnost
dostavljenih potrdil o referencah.
Število točk za reference bo določeno na
osnovi naslednje enačbe:

21
31

� f ref 2 � g ref 2 � N 22 � f ref 2 � g ref 2 � N 23 � f ref 2 � g ref 3 � �

� f ref 3 � g ref 1 � N 32 � f ref 3 � g ref 2 � N 33 � f ref 3 � g ref 3 �

Pri čemer pomeni:
ŠTref = število točk, ki jih dobi ponudnik
za reference
N11 = število referenc v letu 2002 za meritve geometrije
N12 = število referenc v letu 2002 za meritve proﬁla tirnice
N13 = število referenc v letu 2002 za ultrazvočno kontrolo tirnic
N21 = število referenc v letu 2003 za meritve geometrije
N22 = število referenc v letu 2003 za meritve proﬁla tirnice
N23 = število referenc v letu 2003 za ultrazvočno kontrolo tirnic
N31 = število referenc v letu 2004 za meritve geometrije
N32 = število referenc v letu 2004 za meritve proﬁla tirnice
N33 = število referenc v letu 2004 za ultrazvočno kontrolo tirnic
Faktor za referenco v letu 2002 fref1=1
Faktor za referenco v letu 2003 fref2=1,5
Faktor za referenco v letu 2004 fref3=2
Faktor za geometrijo
gref1=1,3
Faktor za proﬁl tirnice
gref2=1
Faktor za ultrazvok
gref3=1,2
Končno število točk za reference bo določeno na osnovi naslednje enačbe:

Fref �

ŠTref
ŠTmax ref

�10

Pri čemer je:
ŠT ref
vrednost referenc obravnavanega ponudnika
ŠT max ref vrednost referenc najboljšega
obravnavanega ponudnika
4. Reference ponujenega programskega
paketa
Ponudnik je dolžan v obsegu ponujenih meritev ponuditi sistem za obdelavo po-

Vozilo
samohodno

Vozilo ni
samohodno

Maks. št. točk

9
2
4
15

0
0
0
0

9
2
4
15

3. Reference ponudnika za področje razpisanih del
Referenca se pri tem kriteriju razume
pomembna dejavnost (obseg izvedenih meritev na najmanj 1000 km proge) ponudnika
pri izvedbi enakih merilnih storitev kot je
predmet tega razpisa, ki morajo biti potrjene
s strani naročnika za katerega je ponudnik
meritve izvajal in mora biti železniška upra-

datkov meritev. Sistem oziroma programski
paket mora biti prilagojen za mrežno aplikacijo za najmanj 25 uporabniških mest. Reference morajo biti potrjene s strani uporabnikov ponujenih programskih paketov. Štejejo
le originali potrjenih referenc pri čemer mora
biti iz potrdila razvidno, da je uporabnik zadovoljen z lastnostmi programskega paketa
v celoti.
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Št.

Reference ponujenega
programskega paketa

1
2
3

3 ali več referenc
2 referenci
1 referenca

Št.
točk

5
3
2

Maksimalno število možnih točk je 5.
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 16. 6. 2005.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02923-0019346887 sklic na
št. 27 pri NLB d.d., Ljubljana (številka TRR v
obliki IBAN-a: SI56029230019346887, koda
SWIFT oziroma BIC banke: LJBASI2X). Razpisno dokumentacijo je možno posredovati
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 4 mesece ali 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 11. uri, Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, 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: 8. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-12905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rudnik Žirovski vrh d.o.o., kontaktna
oseba: Brane Lahajnar, univ. dipl. inž.
el., Todraž 1, SI-4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. +386 (0) 4 515-93-00, faks
+386 (0) 4 515-93-99, elektronska pošta:
brane.lahajnar@rudnik-zv.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 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava varnostnega poročila za izvedbo sanacije
in končne ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine BORŠT. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz projektne
naloge, priložene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, Gorenja vas, Slovenija.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izdelava varnostnega poročila za izvedbo sanacije in končne
ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine BORŠT. Obseg zahtevanih storitev je
razviden iz projektne naloge, priložene v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% razpisane vrednosti del
brez davka na dodano vrednost (DDV) in
veljavnostjo 120 dni od oddaje ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo storitev plačeval v roku 60 dni po posameznih fazah:
1. do 40% vrednosti mora biti po mesečnih načrtih za dejansko opravljeno delo;
predloženo mora biti poročilo,
2. 20% po oddaji varnostnega poročila,
3. 20% po pridobitvi pozitivnega mnenja
s strani neodvisnega eksperta,
4. 20% po pridobitvi soglasja URSJV.
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 ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev
za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla,
ki skupino partnerjev, v primeru, da je tej
skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika, in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. Potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom.
2. Potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave stečajni postopek ali postopek
likvidacije.
3. Potrdilo ustreznega organa, da v preteklih treh letih pred začetkom tega javnega
razpisa vodstveni delavci ponudnika niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem.
4. Potrdilo, da je ponudnik vpisan v register Inženirske zbornice.
5. Pooblastilo ponudnika ali podizvajalca varnostnega poročila za vsebino v zvezi
z IO sevanjem (delovni pogoji, dozimetrija,
monitoring) skladno s 23. členom Pravilnika
o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog
s področja ionizirajočih sevanj (SV 7, Ur. list
RS, št. 18/04).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
1. Potrdilo o vpisu v ustrezen register,
staro največ 30 dni.
2. Odločba pristojnega upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 4. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
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3. BON 1 in BON 2, izdan s strani
AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik) pa mora biti priloženo originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šest 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.
4. Zadnje revizijsko poročilo, kolikor je
družba zavezana k reviziji (53. člen Zakona
o gospodarskih družbah).
5. Dokazilo o pridobitvi ISO certiﬁkata
(če ga ponudnik ima).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
a) Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2% razpisane vrednosti del.
Bančno garancijo za resnost ponudbe
bodo ponudniki, ki ne bodo izbrani, dobili vrnjeno po poteku roka za zahtevo za revizijo
postopka. Ponudniku, ki bo izbran, bo bančna garancija za resnost ponudbe vrnjena ob
podpisu pogodbe.
b) Izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za dobro izvedbo storitve v višini 2%
pogodbene vrednosti del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– uspešna izvedba najmanj ene storitve
izdelave varnostnega poročila s področja
urejanja odlagališč radioaktivnih odpadkov
jamske ali hidrometalurške jalovine.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli;
– referenčna potrdila ključnega osebja za
uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena (50%),
2. reference ponudnika (50%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu:
Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja
vas, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
10.000 SIT ali enake vsote v EUR, na transakcijski račun št.: 07000-0000168385 pri GB
d.d. Kranj, s pripisom »varnostno poročilo«.
Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu RS. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas, Brane Lahajnar, faks +386/4/515-93-99, e-mail:
brane.lahajnar@rudnik-zv.si (z navedbo številke objave iz 1. točke, v roku najkasneje
10 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005 ob 10.
uri.
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: 13. 6. 2005
ob 11. uri, Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž
1, SI-4224 Gorenja vas.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 105810/05
Ob-12920/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ribizel Šket, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/886-11-70, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si, internetni naslov: objave@uradni-list.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) Opis: priznavanje sposobnosti bankam za premostitveno kreditiranje za gradnjo CCN Šaleške doline.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: ﬁnanciranje.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-03/05-O.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznavanje sposobnosti bankam za premostitveno kreditiranje za gradnjo CCN
Šaleške doline.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: pravne ali ﬁzične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, da zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 ali 18 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: september 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2006 ali 12 mesecev od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 10. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
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: 9. 5. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-12925/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-07/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje mikroﬁlmskih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, in Masarykova 17,
– OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– OE Koper, Pristaniška 12,
– OE Kranj, Stara cesta 11,
– OE Maribor, Sodna ulica 15,
– OE Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– OE Novo mesto, Novi trg 9,
– OE Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.80.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje 27 mikroﬁlmskih naprav.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati 90 dni od odpiranja ponudb
oziroma toliko, kolikor je veljavna ponudba.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
1,200.000 SIT, ki mora veljati še 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi,
do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse
v III. poglavju razpisne dokumentacije in v
nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t. i. priglasitveni list). V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
met javnega naročila. V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred začetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
3. Izjava ponudnika o zagotavljanju storitev vzdrževanja mikroﬁlmskih naprav na
naročnikovih lokacijah.
4. Izjave naročnikov (najmanj pet) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi
določili, s katerimi ponudnik dokazuje svoje
reference o vzdrževanju mikroﬁlmskih naprav v zadnjih treh letih. V izjavi morata biti
navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in
telefonska številka.
5. Izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da omogoča odzivni čas pristopa k odpravljanju napak in nepravilnosti v delovanju
strojne opreme iz speciﬁkacije mikroﬁlmskih
naprav največ 4 delovne ure od trenutka
prijave nepredvidenega dogodka oziroma
napake.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-07-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 6. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem, da takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme ter
identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 6. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 6. 2005
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana, vsak dan med 12. in
13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-12927/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZZZS-OE Ljubljana, kontaktna oseba: Tatjana Bakše, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-278, elektronska
pošta: tatjana.bakse@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OE LJ-001/05S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično in tehnično varovanje poslovnih
prostorov naročnika na lokacijah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Idrija, Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok ne sme biti krajši od 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma dovoljenje za
opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika;
2. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; 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
ponudnik sedež;
3. da ponudnik ni bil obsojen za kaznivo
dejanje v zvezi z njegovim poslovanjem in
da mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
4. da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima ponudnik potrebno dovoljenje
(licenco) za opravljanje ﬁzičnega in tehničnega varovanja v skladu z določili Zakona o
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja;
6. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivosti za izvajanje storitev;
7. da je ponudnik ekonomsko – ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz
vpisnika samostojnih podjetnikov, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, in iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega naročila;
– potrdilo pristojnega sodnega ali upravnega organa, ki ne sme biti starejše od 30
dni od dneva oddaje ponudbe;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojne izpostave davčnega
urada, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
dne oddaje ponudb;
– potrdilo o licenci iz evidence Zbornice
RS za zasebno varovanje;
– izpolnjena izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi
zmogljivosti za izvajanje storitev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za pravne osebe
potrjen obrazec BON 1 in BON 2, pri čemer
BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od dne
oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje; za
samostojne podjetnike posameznike pa zadnjo odločbo o odmeri davka od dohodkov
iz dejavnosti.

Stran

3516 /

Št.

47 / 13. 5. 2005

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 pogoji,
3. odzivni čas,
4. 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: 31. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 12. uri, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 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: 9. 5. 2005.
ZZZS-OE Ljubljana
Ob-13096/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Alenka
Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-23,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-3/2005, evidenčna številka javnega naročila: 18/05 VV,
predmet: izdelava projektne dokumentacije
s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Piran.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za Policijsko postajo Piran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZR) v skladu z Zakonom
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04,
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju:
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ZGO-1-UPB-1) in Pravilnikom o projektni in
tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04)
in drugimi predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov ter
b) izvajanje projektantskega nadzora do
pridobitve uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa oziroma
60. dan od dneva uradnega prejema končne
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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
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 vsaj tri kvalitetno in pravočasno opravljene storitve, ki so
po vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih del (poslovni prostori),
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v
znesku nad 20,000.000 SIT brez vključenega DDV;
6. ponudnik mora imeti, v skladu z določili 33. člena Zakona o graditvi objektov,
ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;
7. ponudnik mora poimensko navesti
odgovornega projektanta – vodjo projekta
in odgovorne projektante za izdelavo posameznih načrtov, in sicer: za načrt arhitekture in notranje opreme; za načrt zunanje
ureditve s projekti priključkov na komunalno infrastrukturo; za načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov; za načrt
električnih inštalacij in električne opreme,
vključno s specialno opremo; za načrt stroj-

nih inštalacij in strojne opreme in za načrt
telekomunikacij;
8. ponudnik mora, za vsakega od imenovanih odgovornih projektantov za izdelavo
posameznih načrtov, priložiti ustrezne listine, ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih
pogojev za odgovornega projektanta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodnega registra podjetij, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika; ﬁzične osebe: fotokopija
potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem ter
potrjen obrazec izjave, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. seznam treh opravljenih storitev, ki so
po vsebini, zahtevnosti in obsegu podobne
predmetu razpisanih del (poslovni prostori),
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
z zneskom, datumom in nazivom končnega naročnika, vključno z dokazilom v obliki
potrdila-izjave, izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
6. kopija zavarovalne police;
7. izpolnjen, podpisan in potrjen-žigosan
obrazec s poimensko navedbo odgovornega
projektanta – vodjo projekta in odgovornih
projektantov za izdelavo posameznih načrtov, in sicer: za načrt arhitekture in notranje
opreme; za načrt zunanje ureditve s projekti
priključkov na komunalno infrastrukturo; za
načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov; za načrt električnih inštalacij
in električne opreme, vključno s specialno
opremo; za načrt strojnih inštalacij in strojne
opreme in za načrt telekomunikacij;
8. fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne reference na
podobnih objektih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka:
430-3/2005, evidenčna številka javnega
naročila: 18/05 VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

dimenzionirane ter kadrovsko in tehnično
opremljene tako, da lahko:
– pokrivajo od 100 do 250 km cestnega
omrežja (izjemoma, po posebnem dogovoru
z naročnikom, lahko zaradi krajevnih pogojev, kot so gorske ceste, zaprte doline
in podobno, posamezna vzdrževalna enota
pokriva manj od 100 km omrežja);
– v največ eni uri in pol dosežejo skrajno
točko cestnega omrežja, ki ga pokrivajo;
– zagotovijo enoten standard vzdrževanja cest v okviru posameznega sklopa in
napram sosednjim sklopom.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju organizacijskega pogoja, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti,
kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja od
ponudnika zahteva, da za celoten sklop in
za vsako vzdrževalno enoto predloži shematski prikaz prostorske organiziranosti ter
kadrovskih in tehničnih zmogljivosti.
3. Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
3.1 Skupni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh let (2002,
2003, 2004) mora glede na sklop, za katerega se prijavlja, znašati najmanj:

Ob-13112/05
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:
redno vzdrževanje in varstvo državnih
cest na območju Republike Slovenije.
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: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) 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. Status ponudnika
Ponudnik (pri skupni ponudbi vsak partner) je dolžan predložiti naslednja dokazila:

1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja, ali katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
1.4 Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima 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).
1.5 Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal 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.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni predložiti
dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točke
1.1 in točke 1.5 ter »izjavo podizvajalca o
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti«, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
Dokazila iz točk od 1.1 do 1.4 se lahko
nadomesti s potrdilom o vpisu na seznam
zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj ali storitev, ki ga izda Gospodarska
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in druge z zakonom ustanovljene zbornice z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo
biti navedeni pogoji in dokazi, ki so bili podlaga za uvrstitev na ta seznam. Potrdilo o
vpisu ne sme biti starejše kot eno leto. Na
ta seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih
držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki
ga izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske Unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali
pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz gornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
2. Organizacijski pogoj – vzdrževalne
enote
V okviru vsakega sklopa je potrebno zagotoviti ustrezno število vzdrževalnih enot.
Vzdrževalne enote morajo biti locirane,

Stran

Sklop

Skupni prihodek
(SIT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.600,000.000
1.900,000.000
1.700,000.000
1.900,000.000
2.900,000.000
2.100,000.000
1.200,000.000
3.200,000.000
900,000.000

Pri prijavi za več sklopov mora skupni
prihodek ponudnika dosegati vsaj vrednost
seštevka gornjih zneskov glede na sklope,
za katere se prijavlja.
Dokazilo: izjava o skupnih prihodkih,
skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva predložitev izkazov
uspeha (BON1 ali bilance stanja ali izvlečke
iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo) za navedena tri leta, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja (bilanca stanja mora
biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov).
Če ponudnik (zaradi svojega pravnega statusa) takšnih izkazov nima, je dolžan predložiti
davčne napovedi za ta tri leta.
3.2 Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
Dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu, skladna s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner).
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva predložitev obrazca
BON2 oziroma drugega enakovrednega
dokazila ali potrdila ponudnikove poslovne
banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
tega pogoja.
3.3 Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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Dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih
obveznostih, skladna s predlogo (pri skupni
ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak
partner).
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja od
ponudnika zahteva poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
4. Kadrovske zmogljivosti
Zagotovljen mora biti najmanj naslednji,
pri ponudniku redno zaposleni (za določen
ali nedoločen čas) kader:
4.1 En odgovorni vodja vzdrževanja za
sklop:
– najmanj V. stopnja izobrazbe gradbene smeri,
– 10 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz gradbene stroke.
4.2 Dva tehnična administratorja za
sklop:
– najmanj V. stopnja izobrazbe gradbene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz gradbene stroke,
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
4.3 En obračunski referent za sklop:
– najmanj V. stopnja izobrazbe gradbene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja.
4.4 En vodja vsake vzdrževalne enote:
– V. stopnja izobrazbe gradbene smeri
ali delovodska šola,
– 10 let delovnih izkušenj,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja.
4.5 En delovodja na vzdrževalno enoto:
– delovodska šola gradbene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja.
4.6 En voznik na vzdrževalno enoto:
– IV. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj.
– 4.7 En informatik za sklop:
– VII. stopnja izobrazbe računalniške
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj na področju
računalniške operative.
– 4.8 En strojnik na vzdrževalno enoto:
– IV. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj.
– 4.9 En zidar na vzdrževalno enoto:
– IV. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj.
– 4.10 En tesar na vzdrževalno enoto:
– IV. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj.
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– 4.11 En vzdrževalec mehanizacije na
vzdrževalno enoto:
– IV. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj.
– 4.12 En vzdrževalec cest na 20 km
cest:
– II. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– predhodno znanje iz cestno-vzdrževalne stroke, pridobljeno v okviru organiziranega izobraževanja, ki dopolnjuje redni
izobraževalni program (Zakon o nacionalnih poklicnih kvakiﬁkacijah, Ur. l. RS, št.
81-3708/2000).
– 4.13 En cestni preglednik na 50 km
dnevnega pregleda cest oziroma število
cestnih preglednikov = 50 * A / 7 kjer je
A = skupno število pregledanih km cest po
pravilniku na teden:
– IV. stopnja izobrazbe,
– predhodno znanje iz cestno-vzdrževalne stroke, pridobljeno v okviru organiziranega izobraževanja, ki dopolnjuje redni
izobraževalni program (Zakon o nacionalnih poklicnih kvakiﬁkacijah, Ur. l. RS, št.
81-3708/2000),
– 3 leta delovnih izkušenj.
– 4.14 Ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk
od 4.1 do 4.14:
– Potrdila (diploma…) o izobrazbi;
– Potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (če je zahtevan);
– Izjava o zaposlitvi, delovnih izkušnjah
in znanju slovenščine, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva dokazilo (pogodbo)
o zaposlitvi pri ponudniku za določen ali nedoločen čas, dokazila o delovnih izkušnjah
ter dokazilo o znanju slovenskega jezika
(potrdilo o pridobljeni srednješolski ali višji
izobrazbi v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene ustanove za preverjanje znanja
slovenskega jezika).
5. Tehnične zmogljivosti
5.1 Objekti
5.1.1 Na vsaki vzdrževalni enoti mora biti
zagotovljeno pokrito skladišče ali silos za
sol za posipanje, kapacitete vsaj 100 ton (v
okviru vsakega sklopa je odstopanje od zahtevane kapacitete dovoljeno največ na eni
vzdrževalni enoti in to največ za 50 ton).
5.1.2 Deponija za drobljenec za posipanje kapacitete vsaj 150 m3.
5.1.3 Drugi objekti:
– skladišče za cestno-prometno opremo
in signalizacijo,
– skladišče za materiale za interventno
krpanje cest,
– priročna mehanična delavnica,
– prostor za hrambo s cestnega sveta
odstranjenih vozil,
– pisarniški prostori,
– soba za dežurstvo,
– pokriti prostori za shranjevanje mehanizacije in opreme iz točke 5.2.
5.2 Mehanizacija in oprema
Minimalni zahtevani obseg mehanizacije
in opreme: (opomba: mehanizacija in oprema (razen samostojnih snežnih rezkarjev)
ne sme biti starejša od sedmih let glede na
rok za oddajo ponudb):
– 2 merilca slanosti na sklop,
– snežni rezkar z lastnim pogonom (A) in
kot priključek (B) po sklopih:

– sklop 1: 1 x A in 3 x B,
– sklop 2: 2 x A in 2 x B,
– sklop 3: 1 x A in 2 x B,
– sklop 4: 2 x A in 2 x B,
– sklop 5: 4 x B,
– sklop 6: 2 x B,
– sklop 7: 2 x B,
– sklop 8: 5 x B,
– sklop 9: 1 x B,
– 1 rezervoar za slanico z mešalno garnituro na 300 km cest,
– 1 stroj za talne označbe na sklop,
– 1 termokeson na sklop,
– 1 rezkar za asfalt (priključek za rovokopač) na 400 km cest,
– 1 prikolica s prometno signalizacijo za
intervencije s samostojnim izvorom energije
na 300 km cest,
– 1 kompresor na sklop,
– 1 poltovorno vozilo s kabino za 5 oseb
z vso opremo za bolj zahtevna dela na vzdrževalno enoto (pregledniška vozila so izvzeta),
– 1 tovorno vozilo 9–12 ton nosilnosti na
vzdrževalno enoto,
– 1 unimog ali 1 traktor s priključki za
košnjo na 150 km cest,
– 1 rovokopač na vzdrževalno enoto,
– 1 valjar teže do 1.500 kg na vzdrževalno enoto,
– 1 avtomatski posipalec za mokro soljenje na vzdrževalno enoto s kapaciteto
1 m3/20 km (opomba: v roku 2 let po sklenjeni pogodbi se obveže, da bo vse avtomatske
posipalce po zgornjem kriteriju opremil z
merilci dejanskega posipa (elektronika)),
– 1 mala motorna brizgalka emulzije na
vzdrževalno enoto,
– 1 stroj za rezanje asfalta (globina reza
do 15 cm) na vzdrževalno enoto,
– 1 vibracijsko nabijalo (žaba in plošča)
na vzdrževalno enoto,
– 1 agregat za proizvodnjo električne
energije na 400 km cest,
– 1 vrtalno kladivo na 400 km cest,
– 1 hidravlično razbijalno kladivo (priključek) na 400 km cest,
– 1 komplet prenosnih prometno-odvisnih semaforjev na vzdrževalno enoto,
– 1 stroj za pranje mehanizacije na vzdrževalno enoto,
– 1 kosilnica (nahrbtna) na 50 km cest,
– 1 motorna žaga na 50 km cest,
– 1 pregledniško vozilo z vso opremo, ki
je predpisana za opravljanje pregledniške
službe za najnujnejše vzdrževalne ukrepe
na 50 km pregledov dnevno (opomba: na
zahtevo naročnika je v roku 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe izvajalec dolžan vsa pregledniška vozila opremiti s sistemom za
spremljanje vozil),
– 1 vlečni posipalec na 50 km cest,
– 1 snežni plug na 25 km cest,
– 1 laserski merilnik temperature podlage vozišča na vzdrževalno enoto,
– opremljenost za pravočasno interno in
eksterno obveščanje o dogodkih na cestnem omrežju – lastna UKV oprema in frekvenca, GSM aparati, internet,
– informacijski sistem, kompatibilen z naročnikovim, katerega bo na zahtevo naročnika pravočasno dopolnjeval in noveliral,
– 1 računalnik na vsaki vzdrževalni enoti
z operacijskim sistemom XP, 128 MB RAM,
procesor P4, dostopom do interneta, povezavo ADSL, z monitorjem min. 17 inch,
– 1 glavni računalnik na sklop z operacijskim sistemom XP, 256 MB RAM, procesor P4, z dostopom do interneta, povezavo
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ADSL, z monitorjem min. 17 inch ali boljše
konﬁguracije,
– osebni avto,
– naslov elektronske pošte,
– kopirni stroj,
– omaro in regal za shranjevanje dokumentacije,
– digitalni fotoaparat z bliskavico,
– telefaks s svojo telefonsko številko,
– tiskalnik,
– optični čitalnik.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk
5.1 in 5.2: izjava o zagotavljanju tehničnih
zmogljivosti, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva dokazilo o lastništvu
ali pogodbo o najemu objektov, prostorov,
mehanizacije in opreme.
6. Reference
6.1 Ponudnik je v obdobju zadnjih treh
let pred tem naročilom izvedel najmanj en
istovrsten in vsaj tako obsežen posel, kot
ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
Opomba: pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak
posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več
partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri
ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen,
če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s
katerimikoli podizvajalci.
6.2 Partner v skupni ponudbi je v obdobju
zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel
najmanj en istovrsten in vsaj tako obsežen
posel, kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
6.3 Podizvajalec je v obdobju zadnjih
treh let pred tem naročilom izvedel najmanj
en istovrsten in vsaj tako obsežen posel, kot
ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
7. Drugi naročnikovi pogoji
7.1 Ponudnik se mora vključiti v enoten
sistem vodenja dokumentacije, ki ga uporablja naročnik.
Dokazilo: izjava o vodenju dokumentacije, skladna s predlogo.
7.2 Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti
do naročnika.
7.3 Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena nobena garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
7.4 V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah.
7.5 V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (npr. slabša kakovost izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju, povezanem s predmetom javnega naročila.
Dokazilo: izpolnjevanje pogojev od 7.2
do 7.5 dokazuje naročnik na podlagi svoje
evidence in dokumentacije.
7.6 Če ponudnik namerava sočasno
opravljati podobno dejavnost kot je predmet
tega naročila tudi za druge naročnike, mora
zagotoviti ločene evidence (materialov, de-

lovnih ur…), ločena skladišča materialov
(hladna asfaltna masa, sol, drobljenec…)
ter ločeno mehanizacijo in opremo za izvajanje zimske službe.
Dokazilo: izjava o ločenih evidencah,
skladiščih, mehanizaciji in opremi, skladna s predlogo; ali izjava ponudnika, da za
drugega naročnika ne bo sočasno opravljal podobne dejavnosti kot je predmet tega
naročila.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
preveri zmožnost ponudnika, da zagotovi
ločena skladišča materialov, ločeno vodenje
evidenc in ločeno mehanizacijo in opremo
za izvajanje zimske službe.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 011-04-2/2004, Ob-83731/05
z dne 1. 4. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2005.
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: 16. 6. 2005 do 12.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 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: 9. 5. 2005.
Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste
Ob-13132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Spekter d.o.o., kontaktna oseba: Marko Končina,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/563-30-15, faks 03/563-30-25, elektronska pošta: spekter.trbovlje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: izvedba vzdrževalnih del na
večstanovanjskih objektih na območju občin
Trbovlje in Zagorje ob Savi.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba vzdrževalnih del v večstanovanj-
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skih objektih na območju občin Trbovlje
in Zagorje ob Savi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: večstanovanjske hiše na
območju občin Trbovlje in Zagorje ob Savi.
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) Količina ali obseg javnega naročila:
Izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju občin Trbovlje in
Zagorje ob Savi, in sicer:
– zidarska dela – ocenjena vrednost
20,000.000 SIT,
– vodovodna dela – ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,
– krovsko-kleparska dela – ocenjena
vrednost 28,000.000 SIT,
– mizarska dela – ocenjena vrednost
45,000.000 SIT,
– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 18,000.000 SIT,
– slikopleskarska, tlakarska, keramičarska dela – ocenjena vrednost 60,000.000
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževalna dela skupaj – 211,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od meseca julija 2005 do meseca
junija 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev ali 365 dni od oddaje naročila; začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
31. 6. 2006.
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;
1. reference pri Spektru,
2. cene storitev,
3. kompletnost storitve,
4. strokovna usposobljenost,
5. roki izvedbe,
6. opremljenost,
7. garancijski čas,
8. roki plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od dneva objave razpisa do 24. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: za prevzem razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni ali na TRR 26330-0012666385
po 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 6. 2005 ali 21 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
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IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti, označena z napisom: Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna dela.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom
ponudnika za navzočnost pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005 ob
9. uri, v prostorih naročnika Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje.
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: 9. 5. 2005.
Spekter d.o.o.
Ob-13135/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba:
Vladka Kostelec Peteh, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/306-11-00,
faks 07/306-11-30, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov:
www.crnomelj.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 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 640-02-11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov učencev za osnovne šole: OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca
Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in OŠ
Stari trg ob Kolpi za šolska leta 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Črnomelj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
2) Kratek opis: opravljanje prevozov
učencev za OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca
Črnomelj.
3) Obseg ali količina: šolska leta
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
2) Kratek opis: opravljanje prevozov
učencev za OŠ Dragatuš.
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3) Obseg ali količina: šolska leta
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
Sklop št.: 03.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
2) Kratek opis: opravljanje prevozov
učencev za OŠ Vinica.
3) Obseg ali količina: šolska leta
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
Sklop št.: 04.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
2) Kratek opis: opravljanje prevozov
učencev za OŠ Stari trg ob Kolpi.
3) Obseg ali količina: šolska leta
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 in
2008/2009.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 30. 6.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot 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: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi
v cestnem prometu, Pravilnik in pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil
s katerimi prevažajo skupine otrok in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze potnikov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 6. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na številko podračuna EZR:
01217-0100015850 pred dvigom razpisne
dokumentacije, z navedbo naziva in naslova
prevzemnika razpisne dokumentacije ter s
pripisom šolski prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005, do
10. ure, v zapečateni kuverti z oznako: Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze. Na
hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika ali njegovi zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 12. uri, mala sejna soba Občine Črnomelj.
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: 6. 5. 2005.
Občina Črnomelj
Ob-13295/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
EPPS elektronsko pismo Pošte Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Garbajs,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-75-42, faks 01/476-77-24.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1-IA.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje OPS laserskih tiskalnikov
OCE 350 in PS 235; PSI laserski printer
2024, 4050 in 4060; stroj za zgibanje Sofrapli 95; zgibalni stroj GUK; stroj za kuvertiranje KERN 656 in 2500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI OOE.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje obsega naslednjo opremo:
– OPS laserski tiskalnik PS 350 – 2,
– OPS laserski tiskalnik PS 235 – 1,
– PSI laserski printer 2024 – 2,
– PSI laserski printer 4050 – 1,
– PSI laserski printer 4060 – 1,
– Sofrapli 95 stroj za zgibanje – 2,
– GUK zgibalni stroj – 3,
– KERN 656 – stroj za kuvertiranje – 1,
– KERN 2500 – stroj za kuvertiranje – 1.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: za dobo dveh let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
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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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da je kadrovsko sposoben izvesti javno
naročilo,
– paraﬁran in podpisan vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 10. 9.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON 1/P in potrdila
bank o ponudnikovi solventnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da predloži potrjene reference s strani naročnikov o vzdrževanju opreme, ki je
predmet razpisa,
– da bo odzivni čas od prijave napake do
začetka popravila največ 2 uri,
– da bo organiziral v nujnih primerih, na
zahtevo naročnika, delovni proces 24 ur
dnevno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60%,
2. dodatni fond ur mesečnega vzdrževanja – 10%,
3. kadrovske zmogljivosti – 30%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005 do 10.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 12. uri; Ljubljana Cesta v Mestni log 81.

Št.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1098/05

Ob-13102/05
Popravek

V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 09/05: »Dobava kabelske
opreme za s.n. in n.n. energetske kable«,
objavljenem v Uradnem listu RS št. 26-28 z
dne 18. 3. 2005, Ob-7636/05, se spremenijo
naslednje točke:
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:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
se spremenijo, kot sledi:
 referenčno potrdilo o že izvedenih dobavah ponudnika ni obvezno;
 obvezno je potrebno predložiti dokazilo – pozitivno referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema vsakega razpisnega
sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v
elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50% razpisne količine
ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje
naročnika razpisa o testni vgradnji ponujene
opreme.
Naročnik bo starost dokumentov (bančna garancija za resnost ponudbe, BON-1
ponudnika, v primeru, če je ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih bank o
podjetnikovi solventnosti, dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih
dajatvah v skladu s predpisi RS,) presojal
glede na novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7636/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (97%
delež),
2. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. maja 2005,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. maj 2005 ali 18
dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 24. septembra 2005 ali 120 dni
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od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. maj
2005, ob 12.30, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 20. maja
2005 do 12. ure.
Naročnik bo vse ponudnike s pojasnilom
obvestil o modiﬁkaciji razpisne dokumentacije, morebitni še zainteresirani ev. ponudniki
bodo prejeli razpisno dokumentacijo, vključno s spremembami pri naročniku in na način
kot je bilo objavljeno v Uradnem list RS št.
26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7636/05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. maj 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1097/05

Ob-13103/05
Popravek

V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. JN 08/05: »Dobava s.n. stikalnih blokov v SF6 izvedbi«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7635/05, se spremenijo naslednje točke:
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:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
se spremenijo, kot sledi:
 referenčno potrdilo o že izvedenih dobavah ponudnika ni obvezno;
 obvezno je potrebno predložiti dokazilo – pozitivno referenčno potrdilo, da je
bila ponujena oprema vsakega razpisnega
sklopa v zadnjih treh letih že vgrajena v
elektroenergetska omrežja držav EU v količini, ki pomeni vsaj 50% razpisne količine,
ali namesto tega dokazila pozitivno mnenje
naročnika razpisa o testni vgradnji ponujene
opreme.
Naročnik bo starost dokumentov (bančna garancija za resnost ponudbe, BON-1
ponudnika, v primeru, če je ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, dokazilo
o poravnanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah v skladu s predpisi RS,)
presojal glede na novi datum odpiranja ponudb.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7635/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
2. tehnične rešitve (3% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. maja 2005,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. maj 2005 ali 18
dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. septembra 2005 ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. maj
2005, ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 20. maja
2005 do 12. ure.
Naročnik bo vse ponudnike s pojasnilom
obvestil o modiﬁkaciji razpisne dokumentacije, morebitni še zainteresirani ev. ponudniki
bodo prejeli razpisno dokumentacijo, vključno s spremembami pri naročniku in na način
kot je bilo objavljeno v Uradnem list RS št.
26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7635/05.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. maj 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-12909/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovalke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop
2) Kratek opis: varovalke.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
27,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 27,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
5 točk,
3. rok plačila: 2 točki.
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. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 11. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12910/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vijačni material in material za ozemljevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: vijačni material.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: material za ozemljevanje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 30,000.000
SIT; sklop A: 15,000.000 SIT; sklop B:
15,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 4 točke,
3. rok plačila: 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
1 točko.
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. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del; Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12911/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transformatorske postaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – na
objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: TP – montažna, betonska, podkletena.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
16,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: TP – montažna, betonska, točkovno temeljena.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
13,000.000 SIT.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: TP – kompaktna.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
33,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 62,500.000
SIT; sklop A: 16,500.000 SIT; sklop B:
13,000.000 SIT; sklop C: 33,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 96 točk,
2. rok plačila 2 točki,
3. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno
2 točki.
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. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 13. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del; Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 00616
Ob-12866/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Franc Pančur, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska
pošta: Franc.pancur@geoplin-plinovodi.si,
internetni naslov: www.geoplin.plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/41/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna ključavničarska in krovskokleparska dela na plinovodnih objektih
prenosnega plinovodnega omrežja v
upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
vzdrževalnih ključavničarskih in krovsko-kleparskih del na plinovodih in objektih prenosnega plinovodnega omrežja v upravljanju
Geoplin plinovodi d.o.o..
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maj 2005 in/ali konec maj
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za 2.
fazo bo naročnik zahteval bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti in bančno garancijo za odpravo
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napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku
30 dni po izstavitvi posameznega računa na
transakcijski račun izvajalca na naslednji način: 50% virmansko nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež,
2. ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem,
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Letni prihodek ponudnika v letu 2003 je
moral biti večji kot 20,000.000 SIT.
Izjava ponudnika, da je v letu 2004 posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti in kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti vsaj 2 delavca, ki
bosta izvajali dela z izobrazbo KV ključavničar ali KV izobrazbo druge tehniške smeri
z vsaj 5 let delovnih izkušenj na razpisanih
delih, z opravljenim preizkusom teoretične
in praktične usposobljenosti za varno delo
in za varstvo pred požarom, izpolnjenimi
posebnimi zdravstvenimi zahtevami za delo
na višini, zaposlene najmanj 1 leto za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
2. ponudnik mora imeti ustrezen elektro
agregat za varilska dela na terenu;
3. delavci ponudnika morajo pred pričetkom izvajanja del opraviti seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji. Seminar
organizira naročnik;
4. ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
naročena dela izvajal najmanj v roku 24 ur
po prejetem naročilu;
5. ponudnik mora imeti sklenjeni najmanj 2
letni pogodbi s področja vzdrževalnih ključavničarskih oziroma krovsko-kleparskih del na
energetskih vodih in/ali energetskih objektih;
6. ponudnik mora imeti izvedena ključavničarska oziroma krovsko-kleparska dela na
najmanj 5 objektih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
1. faza:
– število sklenjenih letnih pogodb s področja vzdrževalnih ključavničarskih oziro-

ma krovsko-kleparskih del na energetskih
vodih in objektih,
– število objektov na energetskih vodih,
na katerih so bila izvedena ključavničarska
oziroma krovsko-kleparska dela;
2. faza:
– cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/41/2005/TSSG.
3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 24. 5. 2005 do 10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: 5. 5. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-13299/05
Sprememba roka
za javno odpiranje ponudb
V javnem razpisu javnega projektnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih
stavb v območju VS 3/5 Brdo v Ljubljani,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 18, z dne 25. 2.
2005, Ob-4994/05, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad kot naročnik,
obvešča vse udeležence natečaja, da spreminjamo rok za javno odpiranje ponudb,
določen z razpisno dokumentacijo za dne
18. 5. 2005. Javno odpiranje ponudb razpisujemo za dne 30. 5. 2005 ob 11. uri, v
sejni sobi Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada na Poljanski cesti
31 v Ljubljani. Posledično se za predvidoma
12 dni podaljša tudi rok za odločitev o oddaji naročila.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 264/05
Ob-12517/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna ose-
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Št.

ba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup naravne negazirane pitne vode v balonih za točenje iz
hladilnih aparatov (coolerjev).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 57/2004 – nakup naravne
negazirane pitne vode v balonih za točenje
iz hladilnih aparatov (coolerjev): S Ž – ŽIP
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/432-72-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 24,329.800
SIT; 34,760.000 SIT; najnižja ponudba
26,397.833 SIT z DDV, najvišja ponudba
37,714.600 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 127 z dne 26. 11.
2004, Ob-32096/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana

elektronska pošta: info@lancom.si, internetni naslov: www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 160.937 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/1-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 16/2005-4361/05 z dne 18. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 83
Ob-12623/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: mag. Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/1-2005.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,671.934,83 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– tehnične lastnosti in kakovost opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi
št.: 9, 15, 20, 25, 26: ORG.TEND d.o.o.,
kontaktna oseba: Matija Macuh, Kraljeviča
Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-57-50, faks 02/250-57-60, elektronska pošta: info@tend.org, internetni naslov:
www.tend.org.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,082.711,44 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi št.:
32: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi
Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-23, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 126.376,47 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi
št.: 17, 21, 23: Marand Inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 95.236,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi št.: 5, 16, 31: Maitim Computers d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Ivančič, Kamniška cesta 39, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
01/830-33-60, faks 01/830-33-75, elektronska pošta: info@maitim.si, internetni naslov:
www.maitim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,131.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi
št.: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35: ANNI d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Lovšin, Motnica 7a, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/580-08-10, faks 01/580-08-02, elektronska pošta: peter.lovsin@anni.si, internetni naslov: www.anni.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,744.473 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-RO/1-2005
– sklopi št.: 2, 6, 7, 24: Eventus Computers d.o.o., kontaktna oseba: Marko Mrše,
Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-35-04, faks 01/200-35-03, elektronska pošta: info@eventus.si, internetni
naslov: www.eventus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,318.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi št.:
18: TrendNet d.o.o., kontaktna oseba: Natalija Aškerc, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-30-33, faks 03/586-19-70,
elektronska pošta: info@trendnet.si, internetni naslov: www.trendnet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/1-2005 – sklopi št.:
13, 14, 22: Lancom d.o.o., kontaktna oseba:
Dejan Širec, Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-03-00, faks 02/330-03-09,
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Št. 404-08-143/2005-11
Ob-12719/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 114/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: priznanja MORS – artikli iz žganega emajla.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: v skladu s 1.
točko tretjega odstavka 20. člena ZJN-1UPB1 in objavo predhodnega javnega razpisa po odprtem postopku, objavljenem v
uradnem listu EU dne 16. 12. 2004, št. objave 1004/S 245 210909.
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. MORS 114/2005PSP, priznanja MORS – artikli iz žganega
emajla: Heledi's d.o.o., Celje, kontaktna
oseba: Marjan Ojsteršek, Kersnikova 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-26-30,
faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
51,251.788,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-143/2005-11.
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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: 5. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 499
Ob-12731/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, kontaktna oseba: Roman Potočnik, tel. 04/256-94-44, faks
04/256-94-42, www.klinika-golnik.si, Roman.Potocnik@klinika-golnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1)Vrsta javnega naročila: blago.
ii.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2 JN endoskopska oprema.
II.5) Kratek opis: dobava endoskopske
opreme po sklopih:
a) video bronhoskop in video procesor – 1 kom,
b) ﬁber bronhoskop – 1 kom,
c) UZ sonda:
– periferna – 1 kom,
– centralna – 1 kom,
d) video torakoskop (trokar, glava kamere, video procesor) – 1 kpl,
e) video kolonoskop – 1 kom,
f) mobilna enota (14" monitor, ksenonski izvor svetlobe) – 1 kpl.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno, plačilni pogoji in čas garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,634.799,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JN
06-4/2005-1288.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6557/05.
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: 5. 5. 2005.
KOPA Golnik
Ob-12732/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava lesenih drogov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 30 mio
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena,
– rok plačila,
– rok dobave,
– način plačila,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 18/2004-B: Eltima,
d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova 8A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-21-30, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: logar.nadja@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,399.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 4/05-497/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Nova Gorica
Št. 2.3.-1073/05
Ob-12757/05
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: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/29-14-602, faks
+386/01/29-14-822, elektronska pošta: marjan.hribar@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
22/2004-INFO.
II.5) Kratek opis: nabava centralnega
in dostopovnih LAN stikal z integracijo v
LAN/WAN omrežje HSŽ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. zmožnosti ponudnika in njegov tržni
položaj – 20%,
2. ponujena oprema in storitve – 30%,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme – 50%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. 22/2004-INFO: Iskra
Transmission, d.d. Ljubljana, kontaktna
oseba: Tadej Pokorn, univ. dipl. inž. org.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/500-34-77, faks +386/1/500-35-00,
elektronska pošta: tadej.pokor n@iskratr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,796.173,10 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:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 119 z dne 5. 11.
2004, Ob-29931/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-12765/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_004.
II.5) Kratek opis: osebna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– splošni garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6553/05: PSC Uroš Jereb
s.o., kontaktna oseba: Uroš Jereb, Begunjska cesta 6A, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/531-74-00, faks 04/531-74-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,676.000 SIT,
valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: B_004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6553/05.
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: 5. 5. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-12767/05
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 ose-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ba: 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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 92/2005-3.
II.5) Kratek opis:
živila in material za prehrano:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 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. 92/2005-3- B: PPS-Pekarne Ptuj d.d., kontaktna oseba: Janez Brodnjak, Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-05-25, faks 02/776-17-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,709.647,97
SIT, najvišja ponudba: 3,795.944,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 92/2005-3-C: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Stanko Korošec,
Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,768.468,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 92/2005-3-D: Pomurske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Prelog
Suzana, Industrijska ul. 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 041/730-878, faks
02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 14,201.220,50 SIT, najvišja ponudba:
16,866.943,09 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. 92/2005-3-E: ERA-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Domunkoš,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 35,473.262,70 SIT, najvišja ponudba:
43,328.196,47 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: 92/2005-3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 5. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 20 z dne 4. 3. 2005,
Ob-5506/05.
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: 5. 5. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Ob-12832/05
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 Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava polietilenske
folije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22/B: OZ Unitehna z.o.o.,
Pod Ravnico 3, 8233 Mirna, Slovenija, tel.
07/34-82-500, faks 07/34-82-525.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,900.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5981 z dne 4. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 30/2005
Ob-12859/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za zdravljenje bolezni otrok, kontaktna oseba: Vilka Ladišić, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenija,
tel. 788-74-50, faks 788-74-70, elektronska
pošta: center.zdravljenje.otrok@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih
za potrebe bolnišnične kuhinje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,648.402,35 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– rok plačila,
– kvaliteta blaga,
– vrednost ponudbe v razmerju na vrednost porabe preteklega leta,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: sklop
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– kruh in pekovski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimec, Šmartinska
cesta 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-76-100, faks 01/52-45-659, internetni
naslov: www.žito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 742.134,56 SIT; najugodnejša ponudba 742.134,56 SIT, najmanj
ugodna ponudba: 958.374,83 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sklop – mleko in mlečni izdelki: Mlekarne Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/71-33-800,
faks 03/71-33-841, elektronska pošta: Stefka.topolovec@mlekarna–celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,402.791 SIT; najugodnejša ponudba 1,402.791 SIT, najmanj
ugodna ponudba 1,548.931,20 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: sklop – meso in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna
oseba: Irena Čož, Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel. 01/899-20-10,
faks 01/898-75-84, elektronska pošta: Litijska.mesarija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,629.860 SIT; najugodnejša ponudba 3,629.860 SIT, najmanj
ugodna ponudba 4,126.150 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: sklop – perutnina
in izdelki iz perutnine: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Neverke 30, 6256
Košana, Slovenija, tel. 05/703-10-30, faks
05/703-10-31, elektronska pošta: Darja.kaluza@pivkap.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,334.361 SIT; najugodnejša ponudba 1,334.361 SIT, najmanj
ugodna ponudba 1,797.180 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: sklop – ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Beovič Mojca, Brnčičeva 29, 1000 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): cena 146.100 SIT; najugodnejša ponudba 146.100 SIT, najmanj
ugodna ponudba 190.916,25 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: sklop – jajca: Litijska
mesarija d.d., kontaktna oseba: Irena Čož,
Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija,
tel. 01/898-75-85, faks 01/898-75-84, elektronska pošta: Litijaska.mesarija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 242.261,40 SIT;
najugodnejša ponudba 242.261,40 SIT, najmanj ugodna ponudba 180.120 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 7: sklop – sadje in zelenjava: KZ Krka z.o.o., kontaktna oseba: Igor Bric, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-18-00, faks 07/393-18-40, elektronska pošta: Igor.bric@KZ-Krka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,617.443 SIT; najugodnejša ponudba 2,617.443 SIT, najmanj
ugodna ponudba 2,775.091,90 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: sklop – splošno
prehrambeno blago: Mercator d.d., kontaktni osebi: Srečo Trope in Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-34-72, 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 4,170.799,52 SIT; najugodnejša ponudba 4,170.799,52 SIT, najmanj ugodna ponudba 4,170.799,52 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: sklop – zamrznjeni
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/36-66-090, faks
01/36-66-522, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 399.261,70 SIT; najugodnejša ponudba 399.261,70 SIT, najmanj
ugodna ponudba 682.937,14 SIT.
Valuta: 1. 6. 2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6847/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Ob-12867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom starejših občanov Ajdovščina,
kontaktna oseba: Jožef Tomažič, Bevkova 10, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-98-10, faks 05/365-98-26, elektronska pošta: ajdovscina@ssz-slo.si.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistila, papirno galanterijo, PVC vrečke in sanitetni material.
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: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana; MIP d.d., Panovška 1, 5102 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
cena: 17,744.632,50 SIT; 17,790.745 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: perutninsko meso in izdelki:
Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana; Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 5,429.340 SIT; 5,814.065,81 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: jajca: Uroš Cej s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempeter; Pivka perutninarstvo
d.d., Neverke 30, 6256 Košana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 653.170 SIT; 820.260 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: zamrznjene ribe: Mariva Marikultura d.o.o., Liminjanska 111, Portorož.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 799.102,50 SIT; 1,023.142,52
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, 3301 Petrovče;
Agroind Vipava 1894 d.d., Vinarska 5, 5271
Vipava.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,697.913,35 SIT; 9,080.989,96
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,627.891,30 SIT; 5,496.786,86
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: 886.445 SIT; 1,070.895 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: žita in mlevski izdelki: Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,309.980,39 SIT; 1,881.522,15
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: sveže sadje in zelenjava: Uroš
Cej s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempeter; Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10,
5290 Šempeter.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 11,878.797 SIT; 18,602.976 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš; Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 218.627,50 SIT; 303.800 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Sklop: sadni sokovi in sirupi: Era Disgro
d.o.o., Goriška 68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 816.994,15 SIT; 1,003.502,40
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290
Šempeter pri Gorici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,559.766,82 SIT; 9,196.871,82
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: čistila: Sava Trade d.d., Cesta v
Mestni log 90, Ljubljana; Makom Tatjana
Krenker s.p., Koroška 64, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,430.541,08 SIT; 6,504.060 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: papirna galanterija: Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana; Valtex&Co. d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,559.856,40 SIT; 5,294.235,60
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: PVC vrečke: Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva 20a,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,002.144 SIT; 18,506.772 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sklop: sanitetni material: Sanolabor d.d.,
Leskovškova 4, 1000 Ljubljana; Combic
d.o.o., Podnanos 70, 5272 Podnanos.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 11,941.185,38 SIT; 13,295,077,39
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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 36.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6139/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Ob-13136/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, kontaktna oseba: Štefan Fartek, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/561-10-32, elektronska pošta:
pgd.g.radgona@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005-GVC.
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II.5) Kratek opis: dobava podvozja za
izgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok dobave podvozja,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2005-GVC: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-93-00, faks 01/530-93-42, elektronska pošta: info@si.man-mn.com, internetni
naslov: www.man-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,280.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2005-GVC.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-5770/05.
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: 9. 5. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Gornja Radgona

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija,
tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: obcina.brda@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: asfaltiranje občinskih
cest v občini v letu 2005 in 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja skupna
končna vrednost del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: CPG d.d. Nova
Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d., kontaktna oseba: Teja Črv, Prvomajska ulica 52, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-58-00, faks 05/335-58-50,
elektronska pošta: info@cpg.si, internetni
naslov: www.cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 47,731.758,31
SIT, najvišja ponudba 51,389.132,47 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23-24 z dne 11. 3.
2005, Ob-6887/05.
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: 6. 5. 2005.
Občina Brda

Gradnje
Ob-12728/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.5) Kratek opis: gradnja stanovanjskega bloka Zlato polje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– garancijsko dobo,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0112/2004-46/09:
SGP Tehnik, d.d., kontaktna oseba: Ferjančič Rado, univ. dipl. inž. grad., Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-26-00, faks 04/511-26-45, elektronska pošta: Sgp.tehnik@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 189,630.610,13 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 40,4%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 5006/05 z dne 25. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 2.3.-1073/05
Ob-12756/05
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: Alenka Dervarič, univ. dipl.
inž. arh., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/29-14-609, faks
+386/01/29-14-822, elektronska pošta:
alenka.dervaric@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
21/2004-TP.
II.5) Kratek opis: izvedba pnevmatske
pošte na postaji Koper tovorna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. višina ponudbene cene – 80%,
2. kadri – 15%,
3. rok izvedbe – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21/2004-TP: Siemens,
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pleterski, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-100, faks 01/47-46-137.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,934.892,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28355/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-12848/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Tonka Simčič,

Stran

Ob-12868/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.5) Kratek opis: ureditev Ceste na
Rupo v naselju Kokrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0210/2004-46/09:
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Škerjanc, inž. grad., Slovenčeva 97, 1113 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 78,058.617,38 SIT.
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Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Delež: 4,3%
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2050/05 z dne 28. 1. 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: 9. 5. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 40308/02/04
Ob-12899/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3, 1291
Škoﬂjica, kontaktna oseba: Vesna Tomažin, faks 01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoﬂjica@moj.net.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1 Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja mrliške vežice Želimlje.
II.6) Ocenjena vrednost (brez DDV): ca.
30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merilo za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Razvojni zavod d.d., Blatnica 1, Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 35,512.947,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, št. 107/2004, Ob-26072/04 z dne
1. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Občina Škoﬂjica
Št. 110-1/05
Ob-13171/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00303.
II.5) Kratek opis: avtocestni odsek
Brezje–Peračica (Podtabor); pododsek
od km 3+112 do km 4+032; glavna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 950,000.000 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.
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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 1.090,761.752,51 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: 2004/00303.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 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: 9. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 2/2005
Ob-12518/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Titov trg 1, Velenje, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-00, faks
03/896-16-21, elektronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/04 S-AR.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov Mestne občine Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/04 S–AR: ISS Servisystem, d.o.o., Maribor, kontaktna oseba:
Franja Nareks, Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00, faks
02/450-33-38, elektronska pošta: facilitiy@si.isswordl.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,327.260 SIT;
najnižja ponudba: 13,327.260 SIT, najvišja
ponudba: 18,353.283,87 SIT.
Valuta 30 od prejema računa.
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: 9/04 S–AR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 1. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, št. 383/04 z dne 26. 11. 2004.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 5. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 271/05
Ob-12618/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava idejnega projekta za izgradnjo prometnega terminala
in heliporta Urgenca Klinični center.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 29/05: DIA biro za design, inženiring in arhitekturo, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-03-56, faks 01/434-48-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 13,154.000
SIT z DDV oziroma 10,961.666.67 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 10,961.666,67 SIT,
najvišja ponudba 11,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji
brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na podlagi 1. točke prvega odstavka 97. člena.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 270/05
Ob-12619/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem aplikativne programske opreme BIRPIS 21 za SPS Kirurška klinika in Kliniko za infekcijske
bolezni in vročinska stanja.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,800.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1905: Infonet Kranj, d.o.o.,
Cesta talcev 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-09-00, faks 04/280-09-1.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 59,419.920
SIT z DDV oziroma 49,516.600 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 49,516.600 SIT, najvišja ponudba 54,921.600 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 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.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
peter.hometer@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9-IA.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tiskanje poštnih vrednotnic
v letu 2005.
II.5) Kratek opis: revidiranje letnega
poročila Pošte Slovenije, d.o.o., in revidiranje računovodskih izkazov skupine
Pošte Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja vrednost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19/S: Deloitte & Touche revizija d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Jezernik, Dunajska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-72-800, faks 01/30-72-900, elektronska pošta: ljezernik@deloittece.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8,000.000 SIT, najnižja ponudbena vrednost: 8,000.000 SIT in najvišja
ponudbena vrednost: 22,960.000 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 18/05, Ob-5132/05 z dne 25. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 269/05
Ob-12620/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem aplikativne programske opreme Hipokrat za SPS Ginekološka klinika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,480.000 SIT za obdobje 3 let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18/05: List, d.o.o., Menardova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-24-42, faks 01/283-24-42.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 34,125.722,79
SIT z DDV oziroma 28,438.102,33 SIT brez

DDV; najnižja ponudba 28,438.102,33 SIT,
najvišja ponudba 31,361.040 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:
31. 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.7) Drugi podatki: postopek s pogajanji brez predhodne objave za oddajo predmetnega javnega naročila se je izvedel na
podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-12705/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-37-00 in 05/663-37-04, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvajanje vzdrževalnih ključavničarskih del na opremi in objektih javnih površin
na območju Mestne občine Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 70-JNVV/S-2005: Kovinoklep d.o.o. Portorož, kontaktna oseba: Kuželj Bogdan, Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/677-32-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 9,070.000
SIT, najvišja ponudba: 23,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. št. 15-16 z dne 18. 2. 2005,
Ob-4313/05.
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: 6. 5. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-12706/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

Št. 404-08-5/2005/8
Ob-12720/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-4/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
vzdrževanje strojne in programske opreme za HP UNIX strežnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,543.378,16 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročilo lahko
izpolni le izbrani izvajalec, saj je izbrano
podjetje edini usposobljeni slovenski HP
center, ki s svojo servisno službo lahko zagotavlja vzdrževanje strojne in programske
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opreme za poslovno kritične hp-ux sisteme.
Podjetje je certiﬁciran Hewlett-Packard servisni partner za hp-ux sisteme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.
MORS-4/2005-PSP: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Iztok Treven, Šlandrova
2, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-52-00, faks 01/589-52-07, elektronska pošta: proj.pisarna@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
72,543.378,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-5/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 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: 5. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12744/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Boštjan Kanc, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 85.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
II.5) Kratek opis: izvajanje preventivnih
zdravstvenih pregledov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/9-2005:
Zdravstveni dom Murska Sobota, kontaktna
oseba: Stjepan Radič, dr. med., Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/534-13-00, faks 02/534-13-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,044.744 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. 433-01/9-2005: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: Miran Bencer, dr. med., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-73,
faks 02/228-63-90.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,886.502,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/9-2005: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ivana Ramšak Kolar, dr. med., Vodnikova 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00,
faks 03/586-90-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 834.323 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. 433-01/9-2005: Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba: Jože Blazinšek, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/543-45-20, faks 03/543-45-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,345.045 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. 433-01/9-2005: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Majda
Ciringer, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-41, faks 01/300-39-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,462.748,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/9-2005:
Zdravstveni dom Sevnica, kontaktna oseba:
Željko Halapija, dr. med., Trg svobode 14,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-15-00,
faks 07/816-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,181.490,62 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. 433-01/9-2005: Specialistična ordinacija medicine dela, prometa
in športa Starc-Prelc Darja, dr. med., kontaktna oseba: Starc-Prelc Darja, dr. med.,
Gradišče 12, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/734-25-00, faks 05/734-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,440.290,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/9-2005:
Zdravstveni dom Koper, kontaktna oseba: Branka Kocjan, Dellavallejeva ulica 3,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/627-31-18,
faks 05/627-37-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,482.454,20 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 54.000; valuta: SIT;
delež: 1,2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/9-2005: ZVD Zavod
za varstvo pri delu d.d., kontaktna oseba:
Marjan Bilban, dr. med., Chengdujska 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-51-00,
faks 01/585-51-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,730.685 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-02/9-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 17-18, Ob-5491/05 z dne 25. 2.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-12833/05
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 Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 1-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje paketnega usmerjevalnika za obdobje dveh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/S: Siemens AG
Österreich, Siemensstrasse 92, 1210 Wien,
Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za obdobje dveh let:
– telefonska podpora in diagnoza na daljavo: 87.300 EUR,
– letni preventivni inšpekcijski pregled:
47.700 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 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: 6. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 110-1/05
Ob-12856/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/0548.
II.5) Kratek opis: dokončna premoženjsko-pravna ureditev na hitri cesti H2, na
AC Slivnica–Ptujska cesta, na deviaciji
Vodole I.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,260.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
ZIM d.o.o., za sklop 1, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,295.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
ZIM d.o.o., za sklop 2, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,351.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
ZIM d.o.o., za sklop 3, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,470.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00548.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 53/04 z dne 14. 5. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PNG d.o.o., Komanova 17, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,311.830 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: 2004/00539.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 141/04 z dne 30. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-12858/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/0397.
II.5) Kratek opis: AC Celje-Ljubljana;
odsek 6: Vransko-Blagovica; pododsek
6/2: Trojane-Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno AC
bazo Vransko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 586,000.000 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:
Dumida d.o.o., za sklop 3, Sp. Dobrenje
42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,250.000 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: Viling d.o.o. za sklop 4: Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,079.600 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: 2004/00397.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 101/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-12862/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75,
faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/0539.
II.5) Kratek opis: izdelava PZI in PZR
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo voziščne konstrukcije na AC A1 odsekih: 0057, 0657 in 0058.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Stran

Ob-12888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Asna
Stošič, Brigita Džamastagič, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov: www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni leasing – ﬁnanciranje nakupa opreme za Glasbeno
šolo Jesenice in opreme za avdio video
in scensko razsvetljavo Glasbene šole
Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. obrestna mera – 98 točk,
2. stroški odobritve in vodenja – 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-30/2005: Bank
Austria Creditanstalt Leasing, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Živanovič, Šmartinska
cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-60-30, faks 01/520-60-35, elektronska pošta: igor.zivanovic@ba-ca-leasing.si,
internetni naslov: www.ba-ca-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 76,556.773,25 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005, Ob-6378/05.
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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: 6. 5. 2005.
Občina Jesenice
Št. 404-08-20/2002-320
Ob-13139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/31-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacij.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/32-II. faza
OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks
01/244-21-21, elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 173.940 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-320.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2002-322
Ob-13142/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/32-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje knjige Biološka vojna.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/32-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 265.800 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-322.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2002-321
Ob-13143/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/34-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: izdelava zahval.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno prejme
5 točk, ostali procentualno v odvisnosti od
najugodnejšega manj kot 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/34-II. faza
OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00,
faks 01/244-21-21, elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 27.980 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-321.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-12622/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava izdelkov zaščite.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT brez DDV.
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. 1: PEGO d.o.o., kontaktna oseba: Gojmir Glavnik, Lava 2B, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-50-02, faks
03/428-50-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,733.000 SIT
brez DDV; najnižja ponudba 17,733.000 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 18,922.215 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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. 1: Gumiks d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Škraba, Podgorje 120,
1241 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-94-778,
faks 01/83-94-776.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,318.200 SIT brez
DDV; najnižja ponudba 5,340.303,58 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 8,801.719 SIT
brez DDV.
Valuta 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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: 0.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,733.000 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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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.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,318.200 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-16, Ob-4299/05.
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: 5. 5. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 2,900.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 45/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 288,402.065,31 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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:
29. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-22517/04
z dne 27. 8. 2004.
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: 6. 5. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Ob-13129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava gumi transportnih trakov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 SIT brez DDV.
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. 6: Savatech d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Rozman, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/206-51-94, faks 04/206-64-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,867.850 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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: 6.

V.4.2) Javno naročilo št. 7
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
13,867.850 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; objava v
Uradnem listu RS, št. 17-18, Ob-5140/05.
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: 6. 5. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Storitve
Št. 102/1931/2005
Ob-12860/05
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: Primož Čižman, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-34-20, faks 01/474-31-22, elektronska pošta: primoz.cizman@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
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: sklep št. 45/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del pri zamenjavi visokonapetostne opreme v RTP Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 45/2005: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba: Danilo Jakop,
Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/59-00-431, faks 01/58-00-422.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,991.673,44 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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

Stran

Št. 22/1887/2005
Ob-12861/05
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:
Emil Mandeljc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Emil.mandeljc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca na
podlagi 110 čl. ZJN-1 za vzdrževanje računalniške programske opreme za centre vodenja elektroenergetskih sistemov
in programov za upravljanje z energijo
– EMS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,024.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 50/2005: Siemens, d.o.o., kontaktna oseba: Mrvar
Alež, Bratislavska c. 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-46-104, faks
++386/1/47-46-106, elektronska pošta:
Mrvar.Alez@Siemens.com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,024.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 50/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 29,024.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve

Stran
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Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o 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: 26. 4. 2005.
Elektro – Slovenija, d.o.o.
Št. 023936
Ob-12917/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2 čist/05.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri čiščenju poslovnih prostorov za potrebe
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija.
II.6) ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 2 čist/05:
Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Zoran
Keršič, Kopališka 2, SI-3320 Velenje, Slovenija, tel. +386/(0)3-898-36-00, faks
+386/(0)3-898-36-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,000.000 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.
4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.5) 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 2 čist/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo o 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: 6. 5. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 023936
Ob-12918/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17 naba/04.
II.5) Kratek opis: nabava programa za
obračun storitev porabe vode in odvajanja odpadne vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 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 17 naba/04:
Bass d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Centrih, Ulica XIV. divizije 14, SI-3000 Celje,
Slovenija, tel. +386/(0)3-425-77-77, faks
+386/(0)3-425-77-66, elektronska pošta:
matjaz.centrih@bass.si, internetni naslov:
www.bass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,750.000 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. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.5) 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.4.2.5) Variante
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 17 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o 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: 6. 5. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-12863/05
Popravek
V obvestilu o oddaji natečaja za idejno
rešitev prenove kompleksa Zavoda za prestajanje kazni Zapora Dob pri Mirni, naročnika Ministrstva za pravosodje, Uprave za
izvrševanje kazenskih sankcij, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12398/05, so v točki V.1.1) Ime in naslov
zmagovalca/zmagovalcev natečaja, prva,
druga in tretja nagrada ter odkupa pravilno
v bruto bruto zneskih.
Uredništvo

Javni razpisi
Št. 324-129/2005/2
Ob-12521/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03) in 181. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 108/04), 67. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1
in 58/02 – ZMR-1) in programa politike kakovosti za kmetijske pridelke oziroma živila
ter krmo za proračunsko leto 2005 (sklep
ministrice, pristojne za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka 324-12/2005/3)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
javni razpis
za soﬁnanciranje certiﬁciranja žganih
pijač z geografskim poreklom, živil
z znakom višje kakovosti in živil, ki se
označujejo s posebnimi označbami,
določenimi s predpisi za posamezne
vrste živil, v skupni vrednosti
5,000.000 SIT
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje certiﬁciranja žganih pijač z geografskim poreklom,
živil z znakom višje kakovosti in živil, ki se
označujejo s posebnimi označbami, določenimi s predpisi za posamezne vrste živil.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze ter ﬁzične
in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko, raziskovalno ali trgovinsko
dejavnost s kmetijskimi pridelki oziroma živili
in imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije. Če vlagatelj ni hkrati tudi upravi-
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čenec, je dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu in za račun upravičenca.
Soﬁnanciranje, ki je predmet tega razpisa, ne sme biti predmet drugih soﬁnanciranj
s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč.
4. Merila:
(1) projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov ﬁnanciranja;
(2) upravičenci, ki združujejo večje število subjektov;
(3) upravičenci z demografsko bolj ogroženih območji;
(4) upravičenci, ki imajo višjo letno proizvodnjo.
5. Okvirna višina sredstev
Skupna predvidena višina sredstev za
soﬁnanciranje je 5 mio SIT.
Komisija soﬁnancerja, ki jo imenuje ministrica, bo po zaporedju najvišje ocenjenih
vlog izvedla presojo primernega zneska soﬁnanciranja aktivnosti z vidikov izvedljivosti, ostalih virov soﬁnanciranja in možnosti
optimiziranja izvedbe programa/projekta
glede na predvideno konstrukcijo stroškov.
Višina soﬁnanciranja je odvisna od števila
vlog, vendar ne more preseči 90% vrednosti
upravičenih stroškov posameznega projekta
in ne več kot 1 mio SIT.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
soﬁnanciranje po tem razpisu so bo končalo
24. oktobra 2005, to je zadnji rok, do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti
poročilo in dokazila o opravljenem delu.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge, ter način predložitve vlog: ne glede
na način prenosa morajo vloge prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje
do vključno 3. junija 2005, do 9. ure, v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti vidno označeno –
ne odpiraj – prijava javni razpis certiﬁciranje.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Javno odpiranje vlog bo 3. junija 2005 ob
10. uri v sobi 634 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
9. Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od
dneva odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
razpisa na voljo na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, v tajništvu Sektorja za varnost in
kakovost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26,
vsak delavnik med 9. in 15. uro.
Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite pri dr. Lucijanu Cenciču na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cencic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 012-44/2005/2
Ob-12919/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 130/03) Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03)
in 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in programa politike kakovosti za kmetijske pridelke oziroma živila ter
krmo za proračunsko leto 2005, objavljamo

javni razpis
za soﬁnanciranje uvajanja preskusnih
metod za potrebe uradnega nadzora s
področja krme, vzdrževanje obstoječe
akreditacije oziroma razširitve področja
akreditiranja
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
2. Namen razpisa: s soﬁnanciranjem želimo spodbuditi organizacije in pooblaščene
laboratorije (20. člen Zakona o krmi (Ur. l.
RS, št. 13/02) in 13. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi (Ur.
l. RS, št. 45/04, 97/04)), da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora
uvedejo čim več preskusnih metod analiz
krme, dodatkov in premiksov po pravilih
sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in EU primerljiv nadzor.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programa uvajanja preskusnih metod, ki
so objavljene v Pravilniku o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Ur.
l. RS, št. 73/03, 58/04), za potrebe uradnega
nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja akreditiranja, s
področja krme razen za GSO krmo.
Za parametre, za katere ni predpisanih
metod, se soﬁnancira uvedba mednarodno
uveljavljenih metod.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije in
pooblaščeni laboratoriji skladno z 20. členom Zakona o krmi (Ur. l. RS, št. 13/02,
45/04, 97/04), ki bodo uvedle vsaj osem
uradnih metod iz Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Ur.
l. RS, št. 73/03, 58/04), za parametre, za katere ni predpisanih metod, pa se soﬁnancira uvedba mednarodno uveljavljenih metod.
Soﬁnancira se razširitev obsega akreditacije
oziroma vzdrževanje obstoječe akreditacije
laboratorija.
Soﬁnanciranje postopkov uvedbe navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne
sme biti predmet preteklih soﬁnanciranj s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje
akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za soﬁnanciranje, in določitev višine soﬁnanciranja bodo
uporabljena naslednja merila za ocenjevanje. Postopek za ocenjevanje posamezne
vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– odstotek soﬁnanciranja vlagatelja;
– uvedba večjega števila uradnih metod;
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje krme).
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za soﬁnanciranje in določitve višine
soﬁnanciranja, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za soﬁnanciranje je
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20 milijonov SIT. Višina soﬁnanciranja je
odvisna od števila vlog, vendar ne more
preseči vrednosti 10 milijonov SIT na posameznega vlagatelja, kar predstavlja 70%
vseh upravičenih stroškov projekta.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: soﬁnanciranje po tem razpisu se bo
končalo v ponedeljek, 24. oktobra 2005, to
je zadnji rok, do katerega morajo upravičenci na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dostaviti poročilo in dokazila o
opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno, ponedeljka, 6. junija 2005, do 10. ure, v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti vidna označba:
»Ne odpiraj-prijava na razpis za soﬁnanciranje uvajanja preskusnih metod za potrebe
inšpekcijskega nadzora s področja krme,
vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma
razširitve področja akreditiranja«, na hrbtni
strani pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo v
ponedeljek, 6. junija 2005, v sobi 643, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom
ob 14.30.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje).
Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti na tel. 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik
med 9. in 12. uro pri Tomislavu Bošnjaku,
tel. 01/478-91-95.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 323-116/2005-1
Ob-12520/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Ur. l. RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04ZdZPKG in 62/04-odl. US)
javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe na
območju Občine Grosuplje
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije veterinarski ambulanti C za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe
na območju Občine Grosuplje. Dodeljena bo
koncesija za izdajanje, izpolnjevanje oziroma potrjevanje veterinarskih spričeval za živali in potrdil za promet v Republiki Sloveniji
razen spričeval za pse v zvezi s cepljenjem
psov proti steklini.

Stran

3538 /

Št.

47 / 13. 5. 2005

3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija
se podeli za izdajanje, izpolnjevanje oziroma
potrjevanje veterinarskih spričeval za živali
in potrdil za promet razen spričeval za pse
v zvezi s cepljenjem psov proti steklini ter
se sklene za obdobje 10 let. Veljati začne z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
4. Pogoji: za izvajanje dejavnosti iz 2.
točke mora imeti prijavitelj veriﬁcirano veterinarsko ambulanto C po Pravilniku o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove veriﬁkacije (Ur. l.
RS, št. 35/03, 3/04 in 75/04).
5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske ambulante C.
Prijavi je potrebno priložiti:
– seznam imen in priimkov dr. vet. med.,
ki bodo opravljali te dejavnosti;
– odločbe o izdaji veterinarske licence
za dr. vet. med., ki bodo opravljali te dejavnosti;
– kopijo izpisov iz delavske knjižice za
te delavce;
– odločbo o veriﬁkaciji veterinarske ambulante;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije po Zakonu o gospodarskih družbah
oziroma overjen priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirani kot
samostojni podjetniki.
6. Rok javnega razpisa: obravnavale se
bodo vloge prispele na naslov iz 8. točke, ki
bodo prispele do 25. 5. 2005 do 12 ure. Prepozno prispele ali nepopolne prijave bodo
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
1. junija 2005 ob 10. uri v prostorih VURS,
Ljubljana, Parmova 53.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – ambulanta C – Občina Grosuplje«, na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58.
9. Merila: pri izboru bo imel prednost prijavitelj, ki ima:
– za stranke ugodnejšo razporeditev delovnega časa,
– število in dostopnost mest za izdajanje
zdravstvenih spričeval za živali in
– boljše poznavanje teritorija.
10. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do
10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 4012-137/2005-7
Ob-12908/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04), Uredbe o izvajanju porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 30/04, 48/04, 87/04, 39/05), Uredbe
o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 62/03), Pogodbe o ﬁnancira-
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nju postavitve sistema in izvajanju pobude
Skupnosti INTERREG št. 102209-39/04 z
dne 23. 6. 2004, Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija
2000-2006, ki ga je sprejela Vlada RS na
svoji 73. seji dne 6. 5. 2004 (Sklep Vlade
RS št. 916-04/2002-4), Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija–Avstrija 2000–2006, odobrenega z Odločbo EK z
dne 19. 10. 2004, K(200)4154 o spremembi
Odločbe K(2001)2043 z dne 6. 8. 2001 o
odobritvi programa »Avstrija – Slovenija« v
okviru pobude Skupnosti program INTERREG III med Republiko Avstrijo in Republiko
Slovenijo in Programskega dopolnila k Programu pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija–Avstrija 2000–2006, ki ga je potrdil
Nadzorni odbor programa dne 13. 4. 2004,
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
2. javni razpis
za zbiranje projektnih predlogov, ki
bodo soﬁnancirani iz Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA SlovenijaAvstrija 2000-2006
Št. javnega razpisa: 4012-137/2005
1. Nacionalni organ: Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana (v nadaljevanju ARR).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je soﬁnanciranje projektov
v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006,
ki ustrezajo naslednjim ukrepom v prednostnih nalogah 1, 2 in 3:
Prednostna naloga 1 – Gospodarsko sodelovanje:
Ukrep 1: Gospodarski razvoj,
Ukrep 2: Turizem,
Ukrep 3: Razvoj podeželja;
Prednostna naloga 2 – Človeški viri in
regionalno sodelovanje:
Ukrep 1: Razvoj človeških virov – trg
dela,
Prednostna naloga 3 – Trajnostni prostorski razvoj:
Ukrep 1: Prostorski razvoj in promet,
Ukrep 2: Trajnostni prostorski in okoljski
razvoj,
Ukrep 3: Upravljanje okolja in energije.
Upravičene aktivnosti in upravičeni izdatki po posameznih ukrepih so podrobno
opredeljeni v Programskem dopolnilu programa ter v Navodilih za pripravo in oddajo
projektnih predlogov.
Vsaka vloga mora ustrezati samo enemu izmed navedenih ukrepov. Vse aktivnosti
morajo izkazovati vpliv na upravičenem območju programa.
3. Upravičeno območje
Projekti, ki se soﬁnancirajo iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA SlovenijaAvstrija 2000-2006, se lahko izvajajo izključno na območju naslednjih teritorialnih enot:
Republika Slovenija: Gorenjska statistična regija, Savinjska statistična regija, Koroška statistična regija, Podravska statistična
regija, Pomurska statistična regija in Občina
Kamnik iz Osrednjeslovenske statistične regije;
Republika Avstrija: Vzhodna Štajerska,
Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Spodnja Koroška, Celovec-Beljak, Zgornja Koroška.
4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so neproﬁtne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali splošno

koristnem interesu in sodijo v eno izmed
spodnjih skupin:
– občine in ožji deli občin, ki so pravne
osebe,
– javni skladi, javni zavodi in javne agencije, katerih soustanovitelj je država ali občina,
– nevladne organizacije,
– osebe zasebnega prava, ki izkazujejo
neproﬁtni status in namen delovanja,
– javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, kjer imajo država
ali občine prevladujoč vpliv na upravljanje;
b) imajo sedež ali organizacijsko enoto
na upravičenem območju programa v Sloveniji;
c) imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
d) so ﬁnančno in poslovno sposobni;
e) nimajo zapadlih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
f) jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali odločba, katera bi prepovedovala opravljati dejavnost;
g) niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
h) niso za iste aktivnosti pridobili sredstev
iz državnega ali lokalnega proračuna ali drugih programov EU;
i) so k sodelovanju v projektu vključili
najmanj enega partnerja iz upravičenega
območja v Avstriji, ki izpolnjuje pogoje za
upravičene partnerje, kot veljajo na avstrijski
strani (glej Programsko dopolnilo).
5. Pogoji in merila za izbor vlog
Pogoji, merila, način vrednotenja in postopek izbora projektov so podrobneje opredeljeni v Navodilih za pripravo in oddajo
projektnih predlogov in v Programskem dopolnilu.
Izbira projektov bo potekala dvostopenjsko:
5.1 Pogoji in merila predhodnega ocenjevanja:
A) Administrativna ustreznost,
B) Upravičenost (presoja upravičenosti
prijavitelja, partnerjev, projektnih aktivnosti,
načrtovanih stroškov in strukture ﬁnanciranja ter presoja skladnosti s programom in
predpisi),
C) Kakovost projekta (ustreznost, izvedljivost, ﬁnančni in stroškovni načrt, trajnost,
sposobnost izvedbe).
Po oceni projektov na podlagi pogojev in
meril predhodnega ocenjevanja bodo le-ti
obravnavani v bilateralnih delovnih skupinah, kjer bodo ocenjeni tipi projektov, in sicer
kot skupni, zrcalni ali drugi.
5.2. Merili skupne izbire projektov sta kakovost čezmejnega sodelovanja in čezmejni
vpliv, ki se ocenjujeta v skladu s standardi
A (skupno izvedeni vsaj dve fazi čezmejnega sodelovanja oziroma pričakovana vsaj
dva čezmejna vpliva) in B (skupno izvedena vsaj ena faza čezmejnega sodelovanja
oziroma pričakovan vsaj en čezmejni vpliv).
Znotraj posameznih razredov (AA, AB, BA,
BB) se projekti nadalje ocenijo še na podlagi prednostnih meril: dodatni vpliv/dodana
vrednost, ključni projekt in vpliv na izvajanje
politik EU.
Končno odločitev o izbiri projektov sprejme Upravni odbor Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis in obdobje ﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za ta javni razpis, znaša 713,382.208,95
SIT.
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Navedena sredstva so podana v tekočih cenah. Sredstva bremenijo proračunski
postavki 1610 in 1588 Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Sredstva morajo biti porabljena najkasneje
do 31. 12. 2007.
Razporeditev sredstev na posamezne
prednostne naloge in ukrepe v SIT je naslednja:
Program

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

Razpisana sredstva

416,272.929,95
136,434.853,00
268,478.479,95
11,359.597,00
82,695.231,00
82,695.231,00
214,414.048,00
29,540.000,00
140,544.048,00
44,330.000,00
713,382.208,95

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj si pridržuje pravico, da v okviru 2.
javnega razpisa za zbiranje projektnih predlogov, ki bodo soﬁnancirani iz Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija–Avstrija 2000–2006 ne razdeli vseh sredstev.
7. Delež soﬁnanciranja ter najnižja in najvišja višina sredstev za posamezen projekt
Posamezen projekt je lahko ﬁnanciran
zgolj do višine sredstev, ki so na razpolago
na posameznem ukrepu. Delež soﬁnanciranja je največ 100% upravičenih izdatkov
projekta, pri čemer je lahko višina sredstev
soﬁnanciranja v okviru enega projekta najmanj 10,000.000 SIT in največ 100,000.000
SIT upravičenih izdatkov projekta.
8. Rok za oddajo vlog
Popolna vloga mora prispeti v zapečateni
ovojnici na naslov Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Regionalna pisarna
Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2005 do 12.
ure na zgoraj naveden naslov. Vse vloge, ki
bodo prispele po tem roku, bodo zavržene.
Vloga mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki. Vloga v tiskani obliki (prijavni
obrazec z zahtevanimi prilogami) mora biti
oddana v enem originalnem izvodu, ki je
podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja, ter v dveh kopijah, ki ustrezajo originalu. Vloga v elektronski obliki zajema:
elektronsko obliko prijavnega obrazca, logičnega okvira projekta, opisa stroškovnega
načrta ter povzetka projekta v slovenskem
in nemškem jeziku in mora biti oddana na
zgoščenki. Na ovojnici morajo biti navedeni: naslov, kamor se oddaja prijava, naziv in
popolni naslov prijavitelja, akronim projekta,
pripis »Ne odpiraj – 2. javni razpis INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija« in številka
javnega razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko predloži več
vlog. Podrobneje v Navodilih za pripravo in
oddajo projektnih predlogov (v nadaljevanju
Navodilih).
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo potekalo zaporedoma glede na sprejem prispelih vlog.
Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku in na način, opredeljen zgoraj.
Nepopolne vloge morajo vlagatelji na
pisni poziv ARR dopolniti v 5 koledarskih
dneh. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,

bodo zavržene in se ne vračajo prijaviteljem.
Podrobneje v Navodilih.
10. Obveščanje o izboru
Na podlagi skupnega sklepa Upravnega
odbora Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija bo ARR prijaviteljem najkasneje 15 dni po prejemu potrjenega zapisnika Upravnega odbora o izboru
projektov poslala obvestilo o izboru. S tem se
začne postopek sklepanja pogodb oziroma
postopek pogajanj s prijaviteljem, kolikor je
Upravni odbor potrdil projekt pod pogoji. V
primeru, da bo projektni predlog zavrnjen, prijavitelj prejme obvestilo o zavrnitvi vloge. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v
roku 150 dni od roka za predložitev vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj po podpisu pogodb o soﬁnanciranju za odobrene projekte.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazec
s prilogami, Navodila za pripravo in oddajo
projektnih predlogov, vzorec pogodbe o soﬁnanciranju, Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006,
Programsko dopolnilo Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006) je na voljo na spletni strani
http://www.gov.si/arr. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti
na osnovi zahteve potencialnega prijavitelja
na e-naslov: damjana.karlo@gov.si. V Navodilih so podane dodatne razlage glede vseh
točk tega razpisa.
12. Dodatne informacije
Vprašanja lahko posredujete do deset koledarskih dni pred rokom za oddajo vlog na
e-naslov: damjana.karlo@gov.si. Svetovalne
ure Info točke v okviru ARR – Regionalne pisarne Maribor, Pobreška cesta 20, vam bodo
na voljo ob torkih in četrtkih med 9. in 12. uro
po predhodni najavi na tel. 02/333-13-23,
kontaktna oseba Damjana Karlo. Odgovori po
telefonu ne bodo posredovani. Najpogostejša
vprašanja in odgovori (FAQ) bodo objavljeni
na spletni strani http://www.gov.si/arr.
V času javnega razpisa bo ARR za potencialne prijavitelje organizirala informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic bodo objavljeni na spletni strani http://www.gov.si/arr.
V primeru sprememb razpisne dokumentacije bodo le-te objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
www.gov.si/arr. Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene
na zgoraj opredeljen način.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 404-03-25/2005/1
Ob-12522/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 17/96,
MP 4/96) in na podlagi Protokola osmega
zasedanja Skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanim
15. 11. 2004 v Kranjski Gori, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v letih 2006 in 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in hrvaških raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske
od enega do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Hrvaškem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 EUR mesečno v SIT protivrednosti za
hrvaške raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od enega do treh
mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je treba prijaviti
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v evidenco agencije za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev,
ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
predpisi agencije;
ter
izvajajo s strani agencije ﬁnancirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije ﬁnancirane oziroma soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih
programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo
osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in
hrvaški nosilec morata vložiti prijavi praviloma
paralelno v terminu in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Uprava za mednarodno sodelovanje, Trg hrvatskih velikana
6, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška);
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
naslednjih področjih: biotehnologija, biomedicina, ekologija in zaščita okolja, nanoznanosti, nanotehnologije, novi materiali,
informatika, telekomunikacije, družbene in
humanistične vede;
– prednost bo namenjena tudi projektom,
kjer sodelujejo mladi raziskovalci.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumenta-
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cijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-HR-05/A/2005 in ARRSMS-HR-05/B/2005. Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed)
v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
ARRS-MS-HR-05/A/2005 (v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-hrvaska06-07@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva tudi ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje
vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost
raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne
skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje nato
obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-hrvaški odbor za znanstveno in
tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupnega slovensko-hrvaškega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško« morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
ARRS-MS-HR-05/A/2005 (v slovenskem in
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angleškem jeziku) se morajo poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-hrvaska06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno 15. junija 2005 do
14. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca
A morajo po elektronski pošti prispeti na
naslov: razpis-hrvaskao6-07@arrs.si, do
vključno 15. junija do 14. ure. Za pravilno
oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in
po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v mesecu oktobru 2005.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije
(www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih
lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-12733/05
Na podlagi določil 22. člena statuta (Ur.
l. RS, št. 87/01 in št. 1/02) in internega
pravilnika o soﬁnanciranju in donatorstvu
objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
javni razpis
za soﬁnanciranje in donatorstvo
programov ter projektov za promocijo
pravilne in zdravju prijazne uporabe
zdravil v letu 2005
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija
(v nadaljevanju Zavod).
II. Predmet javnega razpisa:
1. soﬁnanciranje izobraževalnih in izdajateljskih programov ter projektov za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe
zdravil, ki so namenjeni zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– strokovni informativni in izobraževalni
programi ter projekti,
– strokovni izdajateljski programi.
Prednost pri ponudnikih bodo imele
zdravstvene in farmacevtske organizacije
ter združenja z ustreznimi referencami in
strokovno veriﬁkacijo predložene ponudbe.
Prednost bodo imeli programi, ki bodo zajeli
informiranje in izobraževanje zdravnikov in
farmacevtov tudi na lokalni ravni.
2. soﬁnanciranje programov in projektov za promocijo pravilne in varne uporabe
zdravil ter za promocijo zdravja, zdravega
načina življenja oziroma kakovostnega življenja brez odvisnosti, ki so namenjeni vsem
prebivalcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno-izobraževalni programi ter projekti,
– programi in projekti za promocijo
zdravja, varnosti in kakovosti življenja brez
odvisnosti v delovnem in bivalnem (mesta,
šole, vrtci idr.) okolju.

Prednost pri ponudnikih bodo imele nevladne organizacije in društva z ustreznimi
referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno veriﬁkacijo predložene
ponudbe. Prednost bodo imeli programi nacionalnega pomena.
3. donatorstvo programov in projektov za
promocijo pravilne in zdravju prijazne rabe
zdravil, zdravljenje z omejeno rabo ali brez
rabe zdravil, ki so namenjeni posameznim
skupinam bolnikov, in sicer:
– programi in projekti za informiranje in
vzgojo bolnikov,
– izdajateljski programi in projekti.
Prednost pri ponudnikih bodo imele nevladne organizacije in društva za samopomoč
oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo
z ustreznimi referencami na opisanem vsebinskem področju in strokovno veriﬁkacijo
predložene ponudbe. Prednost bodo imeli
programi nacionalnega pomena.
III. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT. Kolikor bodo ponudbe to
dopuščale, se bodo sredstva ponudnikom
razdelila enakovredno na vseh 3 vsebinskih
področjih, torej na vsakemu področju predvidoma po 15,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe del: v letu 2005 oziroma
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi ponudniki.
V. Pogoji in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: pogoji in merila so razvidni
iz Zavodovega pravilnika o soﬁnanciranju in
donatorstvu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge morajo izpolnjevati vse
pogoje, navedene v tem pravilniku. Vloge
morajo vsebovati tudi dokazilo o registraciji
zdravstvenega zavoda, nevladne organizacije oziroma društva. Nepopolnih vlog naročnik
ne bo upošteval in jih bo izločil iz postopka
ocenjevanja.
Vloge v zaprtih ovojnicah in jasno označene z napisom “Javni razpis za soﬁnanciranje
in donatorstvo programov in projektov v letu
2005 – Ne odpiraj” morajo biti predložene do
ponedeljka 13. 6. 2005 do 9. ure na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana. Tako
označene zaprte vloge morajo prispeti na ta
naslov (vložišče) v navedenem roku ne glede
na vrsto prenosa.
VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno
označene in v roku dostavljene ponudbe
bodo javno odprte v sredo dne 15. 6. 2005
ob 11. uri na naslovu Miklošičeva 24, v računalniški učilnici v kleti – št. sobe 008.
VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim sklepom v roku 8 dni od dneva sprejema sklepa o
izbiri na Upravnem odboru Zavoda.
VIII. Ostale informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS od 8. do 12. ure v vložišču poslovne
stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na Miklošičevi 24, Ljubljana. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo
tudi pisno na navedeni naslov preko e-pošte
(bojana.kusar@zzzs.si) ali na domači strani
Zavoda na internetu (http:www.zzzs.si/Novosti). Dodatne informacije o razpisu so na voljo
pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel. 01/30-77-434, faks 01/23-12-182,
vsak dan od 8. do 10. ure.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-12837/05
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje obnove stavbnih lupin
v okviru akcije “Ljubljana – moje mesto”
v letu 2006
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana
soﬁnancirala celovito obnovo uličnih pročelij
in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) in
sicer v letu 2006 ter naslednjih letih.
2. Sredstva in višina soﬁnanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa “Ljubljana – moje mesto” so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana. V letu 2006 bo sredstev za realizacijo
stavb, izbranih s tem razpisom, predvidoma
80,000.000 SIT in v tem obsegu bodo stavbe glede na doseženo število točk razvrščene v prvo prednostno listo, druge stavbe, ki
bodo izbrane po navedenih merilih, pa bodo
uvrščene v drugo prednostno listo. Obnova
stavb iz prve prednostne liste je predvidena v
letu 2006, iz druge prednostne liste pa v letu
2007 ali kasneje, če bodo v letnih proračunih
za soﬁnanciranje zagotovljena sredstva.
b) Obnova stavbnih lupin se soﬁnancira v
ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih
del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5. kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali drugi,
razen arheološki, ter stavbe, ki jih je Zavod
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, uradno predlagal za razglasitev
za kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi,
razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega).
c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež soﬁnanciranja glede na v proračunu
razpoložljiva sredstva lahko določen tudi drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Stanovanjskem
skladu ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje lastnih deležev pri obnovi
stavbnih lupin zaprosijo tudi za posojilo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le ﬁzične
osebe in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji
stavba, morata biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturnovarstveni status stavbe
oziroma območja določi Zavod za varstvo
kulturne dediščine, OE Ljubljana, z navedbo
dokumenta, s katerim je stavba oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni
spomenik oziroma kulturna dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del stavbne lupine, kar bodo morali izkazati
pred sklenitvijo gradbene pogodbe z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del v višini
svojih deležev.
d) Lastniki morajo imeti poravnane ﬁnančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.
4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotograﬁjo
ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe;
b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in načrt parcele (mapna kopija);

– poškodbe na ometih ali njihova močna
onesnaženost – 1 točka;
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo
obnoviti čim več stavb):
– do 10,000.000 SIT – 2 točki,
– od 10,000.000 do 25,000.000 SIT – 1
točka,
– nad 25,000.000 SIT – 0 točk.
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na prvo
in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav: pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, do
vključno 15. 6. 2005 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis
LMM”.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6.
2005 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Ljubljana,
Poljanska 28/I. nadstropje.
6. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
lahko dobite na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-52
oziroma po elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel.
01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od
10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana

d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni
deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa
obnovitvena dela;
e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%, 67%
oziroma 50% sredstev, potrebnih za obnovo
stavbne lupine,
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran
skladno z določili Zakona o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 36/04),
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s
soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana;
f) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na
transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 01261-0100000114, sklic: 201008, "LMM –
razpis za obnovo stavbnih lupin". Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost
prijave in bo v primeru, da stavba na tem
javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika in
številko transakcijskega računa, kamor naj
se sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku
obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki
od izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja
ne bodo vrnjena.
Ob vložitvi prijave so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk kar znaša 850
SIT (tarifna številka 1 taksne tarife Zakona
o upravnih taksah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 40/04). Upravno
takso plačajo v upravnih kolkih, ki jih pripnejo
na prijavo.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna
komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala)
na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) – 4 točke,
– stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi) – 3 točke,
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) – 2 točki;
b) pomen stavbe glede na njeno lego
oziroma območje:
– območje kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega)
– 3 točke,
– območje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki) – 2 točki,
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka) – 1
točka;
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 30 m, ali ob na novo urejenih ureditvah javnih površin – 2 točki,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 60 m – 1 točka;
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši
pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje,
zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd. – 0–3 točke;
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje
strehe – 3 točke,
– delno odpadanje ometa na posameznih
mestih – 2 točki,

Stran

Ob-12912/05
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, na
podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leto 2004
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa v
Mestni občini Ljubljana za leto 2004.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni
vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in
športni novinarji za izjemne dosežke v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.
Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, Resljeva 18, Ljubljana,
do vključno 27. 5. 2005 v zaprti kuverti s pripisom "Za razpis MR – ne odpiraj".
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Dodatne informacije lahko dobite na tel.
306-40-39, Služba za šport Mestne občine
Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 025-01-02/05
Ob-12519/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
108/04) in Pravilnika o soﬁnanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini
Vitanje (Ur. l. RS, št. 38/05) objavljam
javni razpis
za soﬁnanciranje programov ostalih
društev in organizacij v Občini Vitanje v
letu 2005
1. Naročnik je Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
2. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov ostalih društev in organizacij
v Občini Vitanje v letu 2005, in sicer tistih društev in organizacij, ki niso registrirana kot kulturna oziroma športna in izvajajo programe v
občini oziroma za občane Občine Vitanje z
naslednjimi vsebinami:
– dejavnost registriranih društev in organizacij ter njihovih sekcij, ki imajo pomen za
občane Občine Vitanje,
– prireditve in projekte, ki so v interesu
občine.
3. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci
programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vitanje ali da
izvajajo programe, namenjene občanom Občine Vitanje,
– da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za soﬁnanciranje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje predlaganih aktivnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.
Programi bodo soﬁnancirani v skladu s
pogoji in merili Pravilnika o soﬁnanciranju
programov ostalih društev in organizacij v
Občini Vitanje (Ur. l. RS, št. 38/05).
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
za področje turizma 1 mio, ostalo 0,7 mio
SIT.
5. Način prijave in rok za prijavo: prijavo
naj ponudniki oddajo na razpisnih obrazcih,
ki jih lahko dvignejo v tajništvu občine. Vse
dodatne informacije in pojasnila lahko dobijo
na Občini Vitanje pri Romani Holobar osebno, po tel. 03/757-43-57 ali elektronski pošti:
romana.holobar@vitanje.si.
Ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali
po pošti na naslov: Občina Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje. Na ovojnici naj bo vidno
napisano: »Ne odpiraj – Razpis ostali 2005«.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež
občine najkasneje do ponedeljka, 6. junija
2005, do 15. ure ne glede na vrsto dospetja.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni najkasneje 8 dni po ovrednotenju programov.
Občina Vitanje
Št. 02502-0002/2005
Ob-12721/05
Na podlagi Pravilnika za soﬁnanciranje
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica (Ur. l. RS, št. 44/05) Občina Ivančna
Gorica objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področju socialno-humanitarnih
dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– javni zavodi, ustanove in pravne osebe,
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
– društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98
in 89/99);
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov Občine Ivančna Gorica, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
– prostovoljne in neproﬁtne organizacije,
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente
socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov;
– druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne
varnosti ali občinske programe za izboljšanje
kvalitete življenja za občane Občine Ivančna
Gorica.
4. Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica;
– društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko svoj
sedež tudi izven območja Občine Ivančna
Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi občani
Občine Ivančna Gorica;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo
določa zakon;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti;
– imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov
in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov za
preteklo leto.
5. Okvirna višina sredstev na razpolago
je 1,650.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo biti porabljena v letu 2005.
7. Razpisna dokumentacija je na voljo od
16. 5. 2005 do 9. 6. 2005, in sicer na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna
Gorica, vsak dan v poslovnem času občine.
Podrobnejše informacije posreduje Bogomir Sušič ali Mojca Globokar Anžlovar, tel.
01/78-78-385.
8. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno
ali po pošti, najpozneje do 10. 6. 2005 na na-

slov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica
8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
9. Posamezna prijava na javni razpis
mora biti pripravljena izključno na obrazcih
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina
Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za programe na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 2005 – ne odpiraj!«.
10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 21 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o
soﬁnanciranju programov v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Občina Ivančna Gorica
Št. 0313-9/2005

Ob-12734/05

Javni razpis
za izbor kandidata za podelitev 0,50
koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstva odraslih v
Občini Pivka, v Zdravstveni postaji Pivka
1. Naročnik – koncedent: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
3. Vrsta in opis storitve: izvajanje negospodarske javne službe na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka. Razpis se
nanaša na 0,50% koncesije.
Kraj izvedbe: Zdravstvena postaja Pivka,
Kolodvorska 24, 6257 Pivka.
4. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v času uradni ur, in sicer v ponedeljek in
petek od 8. do 11. ure ter sredo od 8. do 11.
ure in od 14. do 16. ure, v sprejemni pisarni
Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka,
tel. 05/72-10-100.
Dodatne informacije: Občina Pivka, strokovna sodelavka za družbene dejavnosti,
Sonja Marušič.
5. Čas izvedbe: koncesija se podeljuje za
nedoločen čas, in sicer od 1. 7. 2005 dalje.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo osebe
določene v 41. členu Zakona o zdravstveni
dejavnosti. Speciﬁčni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljatelj so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Navedba zakonov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96,
59/99, 90/99, 62/01, 2/04, 36/04 in 23/05) in
Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99,
67/02 in 86/02).
9. Oddaja prijav: prijavo se odda na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, s pripisom: "Ne odpiraj – razpis
za podelitev 0,50 koncesije za zobozdravstvo
odraslih”.
10. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo
je 5. 5. 2005.
12. Rok za oddajo prijave na razpis: 30. 5.
2005.
Občina Pivka
Št. 0313-9/2005

Ob-12735/05

Javni razpis
za izbor kandidata za podelitev
0,25 koncesije za opravljanje javne
službe na področju zobozdravstva
odraslih v Občini Pivka
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1. Naročnik – koncedent: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
3. Vrsta in opis storitve: izvajanje negospodarske javne službe na področju zobozdravstva odraslih v Občini Pivka. Razpis se
nanaša na 0,25% koncesije.
Kraj izvedbe: Občina Pivka.
4. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek: od 8. do 11. ure ter sredo od 8.
do 11. ure in od 14. do 16. ure; v sprejemni
pisarni Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka, tel. 05/72-10-100.
Dodatne informacije: Občina Pivka, strokovna sodelavka za družbene dejavnosti,
Sonja Marušič.
5. Čas izvedbe: koncesija se podeljuje
za nedoločen čas, in sicer od 1. 7. 2005
dalje.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo osebe
določene v 41. členu Zakona o zdravstveni
dejavnosti. Speciﬁčni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljatelj so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Navedba zakonov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95,
8/96, 59/99, 90/99, 62/01, 2/04, 36/04 in
23/05) in Zakon o zdravniški službi (Ur. l.
RS, št. 98/99, 67/02 in 86/02).
9. Oddaja prijav: prijavo se odda na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, s pripisom: "Ne odpiraj – razpis
za podelitev 0,25 koncesije za zobozdravstvo odraslih”.
10. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo
je 5. 5. 2005.
12. Rok za oddajo prijave na razpis je
30. 5. 2005.
Občina Pivka

Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča,
za katere se opravlja analiza, na območju
Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.2. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca,
ki zajema ceno analize.
Dokazila: račun opravljene storitve.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.3. Soﬁnanciranje zavarovanja posevkov in nasadov proti toči
Višina subvencije: 10% zavarovalne premije za trajne nasade in 20% zavarovalne
premije za posevke.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
je za pridobitev subvencije za ta namen
potrebno izpolniti še naslednje dodatne pogoje: upravičenec mora imeti zavarovane
posevke oziroma trajne nasade proti toči
pri ustrezni instituciji in lokacija, na kateri se
nahajajo zavarovalni pridelki, mora biti na
območju Občine Šentilj.
Dokazila: račun opravljene storitve ter
navedba parcel, na katerih se nahajajo zavarovani pridelki.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.4. Podpora ekološkemu kmetovanju
Višina subvencije: 50% stroškov plačila
ekološke kontrole, ki sestoji iz osnovnega
prispevka in plačila po hektarju obdelovalnih površin.
Dodatni pogoji: poleg splošnih pogojev
velja še pogoj, da se nahajajo zemljišča,
za katere se opravlja analiza na območju
Občine Šentilj.
Dokazila: dokazilo o izvedbi ekološke
kontrole – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije in obrazci MKGP.
Zahtevke vlagajo: nosilci ekoloških kmetij ali njihovi pooblaščeni vlagatelji.
1.5. Soﬁnanciranje osemenjevanja govedi in svinj
Višina subvencije: za umetno osemenjevanje svinj in govedi znaša 25% od vrednosti storitve od opravljene storitve.
Dokazila: računi in potrdila o izvedeni
osemenitvi.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.6. Soﬁnanciranje preventivnega zdravstvenega varstva živali
Višina subvencije: 50% vrednosti storitve preventivnega zdravstvenega varstva v
katero sodijo storitve navedene v razpisni
dokumentaciji.
Dokazila: račun o opravljeni storitvi ter
ambulantni dnevnik.
Na razpis se prijavijo: upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
1.7. Podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za
kmetovanje
Višina subvencij: upoštevajoč prodajo MPG in stalež krav molznic skupaj do
1,8 GVŽ/krmnih površin, v višini 49.000
SIT/GVŽ.
Dokazila:
– za soﬁnanciranje MPG: kopije zbirnih
obrazcev za MKGP (neposredna plačila za
leto 2005), izpis iz registra govedi, klavniški
zapisnik oziroma izvoznih listin v primeru
izvoza, potrdilo o odkupu MPG,
– za soﬁnanciranje staleža krav molznic:
kopije zbirnih obrazcev za MKGP (neposred-

Št. 75/05
Ob-12915/05
Na podlagi Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Šentilj (MUV št. 16/02), njegovih
sprememb in letnega plana za področje
kmetijstva v proračunu za leto 2005 Občina
Šentilj objavlja
razpis
za dodelitev subvencij in nepovratnih
sredstev za izvajanje ﬁnančnih
intervencij na področju kmetijstva v
Občini Šentilj za leto 2005
I. Splošni pogoji
1. Razpisana sredstva
subvencij za izvedbo ﬁnančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Šentilj so v proračunu za leto 2005 zagotovljena v višini 38,367.536 tolarjev, od tega:
A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi
sprotnih zahtevkov (v tolarjih):
1.1. soﬁnanciranje analize zemlje (pravilnik, člen 11, točka 1.1) 250.000,
1.2. soﬁnanciranje testiranja škropilnic
(pravilnik, člen 11, točka 1.2) 100.000,
1.3. soﬁnanciranje zavarovanje posevkov in nasadov proti toči (pravilnik, člen 11,
točka 1.3.) 50.000,
1.4. podpora ekološkemu kmetovanju
(pravilnik, člen 11, točka 1.5.) 50.000,

1.5. soﬁnanciranje osemenjevanja govedi in svinj (pravilnik, člen 11, točka 2.1.)
2,000.000,
1.6. soﬁnan. preventivnega zdravstveno
varstvo živali (pravilnik, člen 11. točka 2.2.)
2,000.000,
1.7. podpora za preprečevanje zaraščanja v območju z omejenimi možnostmi za
kmetovanje (pravilnik, člen 11, točka 2.8.)
23,500.000,
1.8. soﬁnanciranje kmetijskega izobraževanja (pravilnik, člen 11, točka 4.1.)
450.000,
skupaj A) 26,400.000.
B) Za dodeljevanje nepovratnih sredstev
za investicije v kmetijstvu na osnovi prijav
na razpis (v tolarjih):
2.0 soﬁnanciranje manjših kmetijskih agromelioracij (pravilnik, člen 11, točka 5.2.)
1,967.536,
2.1. soﬁnanciranje vlaganja v hlevsko
opremo in v obnovo in novogradnjo hlevov
za govedo, svinje in drobnico (pravilnik točke 2.3. in 2.4., 2.5.) 5,000.000,
2.2. soﬁnanciranje vlaganj v objekte in
opremo za dopolnilno dejavnost na kmetiji
(pravilnik točke 3.1. in 3.2.) 5,000.000,
skupaj B) 11,967.536.
2. Upravičeni: ﬁzične osebe – državljani
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri
pristojnem državnem organu in so locirane v
Občini Šentilj, in ki izpolnjujejo še druge pogoje iz tega razpisa. Pred izvedbo ukrepov
mora vsak upravičenec izpolniti in podpisati
zahtevek (obrazec, ki ga dobijo na sedežu
Občine Šentilj).
3) Način vlaganja zahtevkov ali vlog
Za ukrepe iz točke A) iz razpisa (od 1.1
do 1.8) vlagajo zahtevke upravičenci ali njihovi pooblaščenci.
Za aktivnosti, izvedene od 20. decembra
2004 do 31. maja 2005, se vlagajo zahtevki do 15. junija, za aktivnosti, izvedene od
1. junija 2005 do 15. decembra 2005, se vlagajo zahtevki najkasneje do 20. decembra
2005.
Pred izvedbo prve subvencije so upravičenci dolžni izpolniti in podpisati zahtevek
(ki ga dobijo na Občini Šentilj). K zahtevku
je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedena po posameznih
točkah razpisa. Navedena sredstva lahko
upravičenci pridobijo le pod pogojem podane izjave, da za isti namen niso prejeli drugih državnih pomoči, oziroma koliko
sredstev so iz drugih virov prejeli. Dodeljena
sredstva posameznim upravičencem morajo
biti izkazana kot nujna za obstoj kmetijskega
gospodarstva. Vlagatelj s podpisom jamči
za pravilnost izpolnjenih podatkov.
Za ukrepe iz točke B) iz razpisa (2.0,
2.1, 2.2.) zainteresirani pošljejo vloge na
razpis. K razpisu mora biti priložena zahtevana dokumentacija. Prijavo na razpis za
ukrepe pod točko 2.0, 2.1 in 2.2 je potrebno
dostaviti do 15. junija 2005 v zaprti kuverti z
označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo« in na zadnji strani
z imenom in priimkom ter naslovom vlagatelja na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica
2, 2212 Šentilj.
A) Za dodeljevanje subvencij na osnovi
sprotnih zahtevkov
1.1. Soﬁnanciranje analize zemlje in
krme
Višina subvencije: 50% vrednosti opravljene storitve za posameznega upravičenca,
ki zajema ceno analize.

Stran

Stran

3544 /

Št.

47 / 13. 5. 2005

na plačila za leto 2005), izpis iz registra govedi, potrdilo o mlečnih kvotah za prodajo mlekarnam (kolikor še ta potrdila do zaključka
razpisa ne bodo na razpolago, bomo kot dokazila upoštevali potrdilo o odkupu mleka).
Zahtevke vlagajo: rejci govedi, ki imajo
maksimalno obtežbo obdelovalnih površin
na kmetiji največ 1,9 GVŽ/ha.
1.8. Soﬁnanciranje kmetijskega izobraževanja – izobraževanja kmetov, ki so potrebna za pridobitev ustreznih certiﬁkatov
Višina subvencij: do 50% stroškov izobraževanja posameznika.
Dodatni pogoji: predhodna odobritev vloge za izobraževanje s strani strokovne službe občine (glede na vrsto, trajanje in stroške
izobraževanja).
Dokazila: plačan račun, potrdilo o opravljenem izobraževanju – certiﬁkat.
Zahtevke vlagajo: kmetje iz Občine Šentilj, ki ustrezajo pogojem.
B) Za dodeljevanje nepovratnih sredstev
za investicijska vlaganja v kmetijstvu – na
osnovi prijav na razpis
2.0 Soﬁnanciranje manjših kmetijskih
agromelioracij
Višina soﬁnanciranja: do 70% vrednosti
investicije, upoštevajoč največ 400.000 SIT
vrednosti investicije na hektar. 100% soﬁnanciranje izdelave programov za izvedbo
agromelioracij.
Dokazila: pripravljen program za izvedbo
kmetijske agromelioracije, ki kaže na upravičenost investicije, posestni list in najemne
pogodbe, kopija iz registra govedi ali kopija
izpisa iz registra govedi.
Posebni pogoji: lokacija zemljišča, na
katerem se bodo izvajale agromelioracije,
mora biti v Občini Šentilj, skupna površina
kmetijskih zemljišč investitorja mora biti najmanj 3 ha, investitor mora imeti najmanj 1
GVŽ/ha kmetijskih zemljišč.
2.1 Soﬁnanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov in 2.2. soﬁnanciranje vlaganj v dopolnilno dejavnost
Posebni pogoji za pridobitev nepovratnih
sredstev za investicije iz točk 2.1 in 2.2.:
– delovno mesto na kmetiji,
– upravičenost investicije,
– lastna udeležba – 40% že vloženih
lastnih sredstev pri gradnji in obnovi objektov,
– celotna ﬁnančna konstrukcija pri nabavi opreme – investitor pred dodelitvijo
sredstev za opremo podpiše izjavo, da bo
zagotovil celotno ﬁnančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil,
– prijavljena investicija se je pričela izvajati v letu 2005 in
– investicija mora biti dokončana v najmanj treh letih.
Potrebna dokazila za pridobitev nepovratnih sredstev za investicije:
– dokazilo o poravnanih obveznostih do
države,
– potrdilo o gospodinjstvu in o stalnem
prebivališču,
– predračuni, kadar gre za nabavo opreme in investicijski program in vsa potrebna
gradbena dokumentacija, kadar gre za obnovo ali novogradnjo objektov iz katerega
so razvidna že vložena sredstva,
– dokazilo o obveznem kmečkem zavarovanju ali prostovoljnem obveznem kmečkem zavarovanju (prijavni list, zadnja dokazila o plačilu),
– program kmetijske svetovalne službe,
ki dokazuje upravičenost naložbe.
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Na razpis se prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa.
Pri razdeljevanju nepovratnih sredstev
za investicije bodo imeli prednost med upravičenci, ki še niso prejeli občinskih sredstev
za te namene.
2.1. Soﬁnanciranje vlaganj v hlevsko
opremo in v obnovo oziroma novogradnjo
hlevov
2.1.1. Nabava mlekovodov in hladilne
tehnike (točka 2.3. iz pravilnika)
Višina soﬁnanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije.
Dodatna dokazila: dokazilo o količini prodanega mleka v preteklem letu, ki mora biti
najmanj 40.000 litrov.
Posebni pogoji: poleg splošnih pogojev
in skupnih pogojev za soﬁnanciranje investicij iz tega razpisa, velja za nabavo mlekovoda dodaten pogoj, da lahko upravičenec
kandidira za soﬁnanciranje iz občinskega
proračuna samo enkrat. Investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil celotno ﬁnančno konstrukcijo in v
pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.1.2. Nabava aeratorjev (točka 2.4. iz
pravilnika)
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičene vrednosti aeratorja.
Dodatni pogoji: investitor pred dodelitvijo sredstev podpiše izjavo, da bo zagotovil
celotno ﬁnančno konstrukcijo in v pogodbenem roku opremo tudi nabavil.
2.1.3. Izgradnja in obnova hlevov za govedorejo, prašiče in drobnice (točka 2.5. iz
pravilnika)
Višina soﬁnanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 20% investicije in
do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
soﬁnanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih soﬁnanciranj občine za ta namen.
Dodatni pogoji: investitor ima v lasti ali
v najemu kmetijska zemljišča primerljiva z
obremenitvijo GVŽ/ha.
2.2. Soﬁnanciranje vlaganj v dopolnilno
dejavnost
2.2.1. Izgradnja objektov za dopolnilno
dejavnost na kmetijah (točka 3.1. iz pravilnika)
Višina soﬁnanciranja: se določi v skladu
z razpoložljivimi sredstvi in glede na upravičene prijavljene projekte, vendar lahko za ta
namen investitor pridobi maksimalno višino
proračunskih sredstev do 20% investicije in
do 8 milijonov tolarjev. Za pridobitev sredstev iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
soﬁnanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih soﬁnanciranj občine za ta namen ali za
namen iz točke 2.2.2.
2.2.2. Nabava opreme za dopolnilno dejavnost (točka 3.2. pravilnika)
Višina soﬁnanciranj: do 50% vrednosti
celotne investicije. Za pridobitev sredstev
iz te točke razpisa velja omejitev, da se
upravičencu za določitev maksimalne višine
soﬁnanciranja šteje seštevek vseh dosedanjih soﬁnanciranj občine za ta namen ali za
namen iz točke 2.2.1.
II. Postopek: postopek za odobritev in
izplačilo sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji, ki jo prosilci lahko dobijo na
vpogled oziroma dvignejo na sedežu Občine Šentilj – pri ga. Pucko oziroma pri ga.

Drozgovi, pri katerih lahko dobite tudi vse
dodatne informacije (tel. 650-62-00).
Občina Šentilj
Št. 32001-0001/2005-11
Ob-12916/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 17/05), 6.
člena Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01) in 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03) objavlja Občina Prevalje
javni razpis
za zbiranje predlogov za dodeljevanje
proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Prevalje za leto 2004
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja
javni razpis za soﬁnanciranje ukrepov na
področju kmetijstva.
2. Predmet razpisa in vrste intervencij:
sredstva se v skladu z določili Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03) dodeljujejo za soﬁnanciranje naslednjih namenov:
2.1 Soﬁnanciranje analize krme in zemlje
Višina pomoči: do 50% stroškov analize
zemlje in krme.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
2.2 Soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja živine
Višina pomoči: do 61% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic in plemenskih svinj ali kobil v kmečki
reji. Soﬁnancira se ena osemenitev v višini
4.880 SIT.
Višina razpoložljivih sredstev: 6,100.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
2.3 Soﬁnanciranje veterinarske preventive
Višina pomoči: do 100% stroškov laboratorijskega testa analize somatskih celic,
antibiograma in ugotavljanje skupnega števila somatskih celic.
Višina razpoložljivih sredstev: 500.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
2.4 Izvajanje izobraževanja
Višina pomoči: do 100% se krijejo upravičeni stroški izobraževanja pooblaščenim
izvajalcem izobraževanja posameznih programov.
Višina razpoložljivih sredstev: 350.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
2.5 Podpora za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, izkazanih v ﬁnančnem načrtu društva
oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta.
Višina razpoložljivih sredstev: 550.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
2.6 Testiranje škropilnic
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic.
Višina razpoložljivih sredstev: 200.000
SIT.
Rok za prijavo: 25. maj 2005.
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3. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe s področja kmetijstva s
sedežem v Občini Prevalje, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji,
– registrirana društva s področja kmetijstva, ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Občine Prevalje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
4. Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjen obrazec vloge (obrazec v razpisni dokumentaciji),
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva,
– računi o izvedenem delu in nalogah
(najem stojnice na predstavitvah, izdelavo
reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije...),
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– reference ponudnika,
– število članov iz Občine Prevalje,
– aktivnosti na področju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.).
6. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih proračunskih sredstev za soﬁnanciranje ukrepov na področju kmetijstva
je 7,900.000 SIT.
7. Rok in način prijave
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti
priporočeno z datumom oddaje 25. maj 2005
ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, najkasneje do 12. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Vloge pošiljajo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne
odpiraj – javni razpis – kmetijstvo".
Vloge bo odpirala strokovna komisija na
sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno.
Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v 45
dneh od poteka roka za prijavo.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku
ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
9. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku
za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, na tel. 02/82-46-121, prav tako
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Občina Prevalje

renja Nemška vas, je območje za poselitev
– območje proizvodnih dejavnosti. Zemljišče
ni komunalno opremljeno. Preko zemljišča
poteka dostopna pot do stavbe na parc. št.
462/2 k.o. Štefan.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v
pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 7. 6. 2005 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
s sklicem, za namen javna dražba – k.o.
Štefan.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 7. 6. 2005
do 10. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba
št. 2) v pritličju stavbe. Javne dražbe se
lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Ob-13116/05
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 4/97)
javni razpis za
oddajo poslovnih prostorov in garaže
v najem
V najem se odda naslednje poslovne
prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni:
– št. 110/I. nad. v izmeri 9,53 m2,
– št. 303/ Man. v izmeri 15,75 m2 in
– št. 308/II. nas. v izmeri 13 m2,
s souporabo skupnega WC – za pisarniško dejavnost
– na Erazmovi ulici 22 v Postojni – garaža v izmeri 13,50 m2 za najemnino, ki v času
razpisa znaša 6.750 SIT.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
Občini Postojna.
Pri oddaji garaže imajo prednost stanovalci objekta Erazmova ulica 22, Postojna in
stanovalci varovanih stanovanj Postojna.
Rok za prijavo je najkasneje do 31. 5.
2005, po tem datumu se poslovna prostora in garaža oddajo interesentom, ki bodo
prvi poslali vlogo. Vloge, ki morajo vsebovati
podatke o najemniku in dejavnosti pošljejo
interesenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 4652-33/2004

Ob-12707/05

Preklic
Mestna občina Koper preklicuje javno
dražbo, ki je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 43, z dne 29. 4. 2005, za prodajo zemljišč s parc. št. 1569/90 in 1569/91
k.o. Koper, parc. št. 1567/38 k.o. Koper,
dela parc. št. 1462/1 k.o. Koper ter parc. št.
1464/5 k.o. Koper.
Mestna občina Koper
Št. 46503-8/2003
Ob-12523/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02), 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19.
člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov
Občinskega sveta občine Trebnje, sprejetih
na 17. redni seji dne 18. 4. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 481 pašnik v izmeri 2933 m2, vpisana v
vl. št. 409 k.o. Štefan, last Občine Trebnje.
Izklicna cena je 14,626.871 SIT. V ceni ni
vključen davek na dodano vrednost.
Osnovna namenska raba nepremičnine,
ki se nahaja izven strnjenega naselja Go-
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Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo in obrazec
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Mateji Povhe, tel.
07/34-81-144.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnine, ki je predmet
javne dražbe.
Občina Trebnje
Ob-12708/05
Stečajni upravitelj CBT, Proizvodnja investicijske opreme in trgovina d.o.o. Krško
– v stečaju, Cesta krških žrtev 137, Krško,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. St
10/2002 z dne 22. 4. 2005, in sicer s prodajo
premičnin z
javno dražbo,
ki bo 1. 6. 2005 ob 13. uri v sobi IV/II na
Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje:
1. premičnine po posebnem seznamu, ki
je izvleček cenilnega elaborata št. 577-02 z
dne 12. 9. 2002, in sicer:
Inv. št.

Naziv

Kos

10

HVS UNION BFT 90/3-4

1

11

Viličar Litostroj 8T

1

19

Pomožni vrtalni stroj

1

21

Stroj za rolanje pločevine

1

42

Tračna žaga

1

52

Škoda PICK UP LX 1,9D

1

201

Kopirni stroj XEROX

1

206

Osebno vozilo KIA CLARUS

1

207

Naprava za barvanje

1

336

Vrtljiva delovna miza

1

384

Barvni printer FALCON
PLOTER
Proﬁlne škarje HYD 55/110S

1

Škarje
16/3100-SCARINGHAUSEN
Stroj za krivlj.
HAP200/400 SHAR

1

385
392
393

1

1

II. Prodajni pogoji
Premoženje se prodaja kot celota za izklicno ceno 12,238.000 SIT.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in ﬁzične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb,
ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo
153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Pravne in ﬁzične osebe
se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz
sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do
30. 5. 2005 vplačati na transakcijski račun
stečajnega dolžnika pri NLB d.d. Ljubljana št. 02980-0012930842 varščino v višini 10% izklicne cene in se s potrdilom o
vplačani varščini izkazati pred začetkom
dražbe.
S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že
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vplačana varščina zapade v korist stečajne
mase.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
javni dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 15 dneh po javni dražbi in kupnino plačati v 15 dneh po podpisu pogodbe.
Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine
daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zavarovati plačilo kupnine s predložitvijo nepreklicne bančne garancije domače banke
na prvi poziv.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali
poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod materialno in kazensko odgovornostjo
izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine oziroma zagotovil zavarovanja in nato kupnino plačal v
določenem roku, bo prodaja razveljavljena,
varščina pa ne bo vrnjena.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma premičnin skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se
zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno,

Razpisi delovnih
mest
Št. 35003-45/04-03
Ob-12524/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) objavlja Občina Muta javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
sodelavec.
Delo se lahko opravlja v nazivih sodelavec III, sodelavce II, sodelavec I, pri čemer
bo izbrani kandidat imenovan v naziv sodelavec III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, v okviru Občinske uprave občine Muta.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– pravne, upravne, socialne in druge družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows, MS Ofﬁce in Excel.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti

in sicer na podlagi 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 s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja in cenilnih mnenj je
mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem (tel.
051/357-336).
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino,
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000
SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člena ZPPSL).
Stečajni upravitelj
Jožef Patty

kandidati ob prijavi za zasedbo delovnega
mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da kandidat ni bil obsojen na
nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopije dokazil o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih.
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.
Naslov za vlaganje prijav: Občina Muta,
Glavni trg 17, 2366 Muta, s pripisom »Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta sodelavec«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva
objave javnega natečaja.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate, ki se
bodo uvrstili v ožji izbor, bomo povabili na
razgovor.
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Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu
bo vročena upravna odločba, drugim kandidatom bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in s 5-mesečnim poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja pridobite na Občini Muta, na tel.
02/88-79-600.
Občina Muta

kom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in 23/05),
generalna direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Službi za pravne in splošne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
pravne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Služba za pravne in splošne
zadeve, Parmova 53, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta
– na naslov: Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili/e
izbrani/e.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije

Št. 100-28/2005-1
Ob-12525/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05 ZJU-UPB1), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Območni geodetski upravi Ljubljana v Sektorju za nepremičnine
– Oddelek 2 za zemljiški kataster.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti 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, kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
v uradnih prostorih Območne geodetske
uprave Ljubljana, Cankarjeva cesta 1, 1000
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Tatjana
Colnar, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije, tel.
01/478-49-10.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 14/05
Ob-12526/05
Visoka komercialna šola Celje, Lava 7,
3000 Celje, razpisuje sledeča prosta delovna mesta:
1) pomočnik direktorja,
2) predavatelj za poslovno informatiko in praktično usposabljanje,
3) asistent za ekonomske predmete,
4) predavatelj za podjetništvo – pogodbeno delo.
Kandidati pod točko 1) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu.
Kandidati pod točko 2) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj v gospodarstvu ali negospodarstvu.
Kandidati pod točko 3) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– asistent za ekonomske predmete,
– magisterij iz ekonomskih predmetov.
Kandidati pod točko 4) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– habilitacija za področje podjetništva.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Visoka komercialna šola
Celje, Lava 7, 3000 Celje.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Visoka komercialna šola Celje
Št. 248-05/2005
Ob-12527/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstav-

Stran

Št. 11/05
Ob-12709/05
Svet Osnovne šole Komandanta Staneta
Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž).
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
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Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za
dobo 5 let.
Začetek mandata je 1. 9. 2005 oziroma
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju
ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu, s
kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Komandanta Staneta, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, s pripisom Za
razpis ravnatelja. Vloga bo še veljavna, če
bo zadnji dan roka oddana po pošti kot priporočena pošiljka.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Dragatuš
Su 010603/2005-1
Ob-12710/05
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Kratek opis dela: spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč
ter domače in tuje strokovne literature, sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter
sodelovanje pri reševanju zadev brezplačne pravne pomoči, izvedba priprav za seje
senatov in glavnih obravnav ter poročanje
na sejah, izdelava osnutkov sodnih odločb,
strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj, priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij ter druge naloge določene s področnimi predpisi.
3. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II, višji pravosodni svetovalec I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje tujega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom – urejanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– 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 6 mesecev (izda ga
Ministrstvo za pravosodje) ali pisna izjava,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejš-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nje alineje (izda ga krajevno pristojno sodišče) ali pisna izjava.
Kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
izdajo odločbe o izbiri.
6. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška
68a, 1000 Ljubljana, z oznako »za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
30 dneh po končanem postopku javnega
natečaja.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri sekretarki sodišča mag. Barbari Kobe, tel. 01/470-01-00 oziroma e-mail:
Barbara.Kobe@sodisce.si.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče Republike Slovenije
Ob-12711/05
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 30. 9. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 6221
Dutovlje, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Dutovlje
Št. 100-29/2005-1
Ob-12712/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/2005 ZJU-UPB1), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Območni geodetski upravi Ljubljana v Sektorju za nepremičnine
– Oddelek 3 za zemljiški kataster.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi

predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti 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,
kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
v uradnih prostorih Območne geodetske
uprave Ljubljana, Cankarjeva cesta 1, 1000
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dneva objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
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Št.

kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani kandidat najkasneje v osmih dneh
imenovan v naziv in se mu najkasneje v
nadaljnih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Tatjana
Colnar, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije, tel.
01/478-49-10.
Geodetska uprava Republike Slovenije

pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave za področje koordinacije evropskih zadev za čas priprave na predsedovanje Republike Slovenije Evropski Uniji.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo,
smer univerzitetni/a diplomirani/a politolog/inja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z dobrim poznavanjem delovanja institucij EU, ki se bo preverjalo s preizkusom
znanja;
– z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi;
– z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo "Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik za čas priprave na predsedovanje
RS EU."
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
ure na tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Št. 111-02-48/2004/1
Ob-12758/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za trg kapitala, izvozno ﬁnanciranje in druge ﬁnančne
zadeve.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 8 let delovnih izkušen (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo
moral izbrani kandidat opraviti v roku enega
leta od imenovanja v naziv).
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 bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
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.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za trg kapitala, izvozno ﬁnanciranje
in druge ﬁnančne zadeve, Župančičeva 3,
Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na
delovnem mestu se opravlja v nazivu podsekretar ali sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-48/2004 in navedbo razpisanega delovnega mesta".

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-12838/05
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51, razpisuje po
sklepu sveta inštituta delovno mesto
predstojnika inštituta.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje in imeti:
– univerzitetno izobrazbo medicinske
smeri z opravljeno specializacijo na področju ﬁzikalne medicine in rehabilitacije, doseženim doktoratom znanosti in z ustreznim
nazivom visokošolskega učitelja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju ﬁzikalne medicine in rehabilitacije,
– znanje enega od svetovnih tujih jezikov,
– je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na gornji naslov z
oznako ''za razpis'' v 8 dneh po objavi.
Zaželeno je, da kandidat predloži vizijo
in strategijo strokovnih usmeritev Inštituta
za rehabilitacijo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 280/05
Ob-12849/05
Na podlagi določb 24., 30., 31. in 32. člena statuta, skladno s sklepom 5. seje sveta
KC z dne 15. 4. 2005, svet KC razpisuje
delovno mesto:
generalnega direktorja KC (m/ž).
Za generalnega direktorja KC lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba z dodatno izobrazbo na področju upravljanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju organizacije, vodenja in upravljanja,
– da predloži program dela in razvoja
KC,
– znanje enega svetovnega jezika.
Generalnega direktorja imenuje svet KC
s soglasjem Vlade Republike Slovenije za
mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
KC, naj kandidati/ke pošljejo v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za imenovanje
generalnega direktorja.”
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-12869/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in spremembe) Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev

Stran

Št. 1102-14/2005/1
Ob-12870/05
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000

Stran
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Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za delo na mednarodnih
projektih:
programer aplikacij III (m/ž) v Sektorju
za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika,
– trimesečno poskusno delo.
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 šest mesecev z možnostjo podaljšanja
delovnega razmerja do zaključka projekta,
s trimesečnim poskusnim delom in polnim
delovnim časom.
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 statistično informacijsko infrastrukturo in
tehnologijo.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-14/2005/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem programskega paketa
SAS ali katerega drugega programskega
orodja za statistične analize;
– s poznavanjem metod statistične analize;
– z osnovnim poznavanjem operacijskega sistema MS Windows in njegovega programskega okolja;
– z izkušnjami pri razvoju aplikacij v jeziku SQL.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri
mag. Erni Miklič na tel. 01/23-40-662 ali
Karmen Kleindienst na tel. 01/23-40-660.
Statistični urad Republike Slovenije
Su 010111/2005
Ob-12875/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
višji svetovalec v pravosodju – vodja
skupne kadrovske službe, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec v pravosodju III,
– višji svetovalec v pravosodju II in
– višji svetovalec v pravosodju I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave in Sodnega
reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da strokovni upravni izpit opravi
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-214 pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-12876/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II in
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem
državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, Kranj.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje sklenjeno za določen čas enega
leta 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: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na telefon
04/27-11-214 pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Su 010111/2005
Ob-12878/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
Okrajno sodišče v Kranju objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni sodelavec (samostojni sodni referent za področje izvršbe).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec I. Izbrani kandidat bo
naloge izvrševal v nazivu pravosodni sodelavec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba pravne, upravne ali druge družboslovne (VI) smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoj:
– 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:
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– državljanstvo RS,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo,
– 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).
Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da strokovni upravni izpit opravi
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 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

bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisu morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za Javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani

Su 010111/2005
Ob-12879/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
Okrajno sodišče v Kranju objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I. Izbrani kandidat
bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni sodelavec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja (V.) izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoj:
– 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:
– državljanstvo RS,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni,
– dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo,
– 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).
Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da strokovni upravni izpit opravi
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, Kranj, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 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 20/2005-6 (1)
Ob-12880/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9 objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 10 prostih delovnih mest za
nedoločen čas.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
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Št. 2732-8-111/31-05
Ob-12886/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za potrebe Urada za
organizacijo in kadre, sektorja za varnost in
zdravje pri delu, s sedežem v Ljubljani:
diplomirani zdravstvenik/diplomirana
medicinska sestra za zasedbo prostega
delovnega mesta policijski inšpektor, ki
se izvaja v nazivih "policijski inšpektor II" in
"policijski inšpektor I".
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za zdravstvenega delavca,
– vozniški izpit B kategorije,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
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izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje "zaupno".
Prednost bodo imeli kandidati:
– z izkušnjami iz urgentne medicine,
– ki so pripravljeni za izvajanje zdravstvene zaščite in preventivno cepljenje na
terenu,
– z izkušnjami za vodenje usposabljanja
iz prve pomoči,
– z znanjem angleškega jezika.
Poleg tega mora kandidat za zasedbo
prostega delovnega mesta izpolnjevati še
posebne pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. členu Zakona
o policiji (Ur. l. RS, 102/04-UPB2).
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču)
in pisno izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva ter da niso uveljavljali pravice do
ugovora vesti vojaški dolžnosti (moški), najkasneje v 15 dneh po objavi na naslov: MNZ
– Policija, Urad za organizacijo in kadre,
1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
najkasneje v 90 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri mag. Janezu Strajnarju, tel.
01/472-40-38.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Ob-12897/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2-70/04 in 23/05) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
1. št. 2177 – svetovalec (m/ž) v Službi
za investicije.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, tehnične ali naravoslovne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke) s poznavanjem problematike delovnega področja službe za investicije, s poznavanjem odprtih dilem in konceptualnih
vprašanj.
2. št. 2149 – svetovalec (m/ž) v Finančni službi – Oddelek za izvrševanje ﬁnančnega načrta.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, upravne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje,
ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo
opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kadrovska služba ("za
javni natečaj – del. m. …"), Kotnikova 38,
Ljubljana. V vlogah naj se kandidati sklicujejo
na št. in naziv razpisanega delovnega mesta.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti,
se šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji
dan roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi,
dokazil, referenc oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-4396, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-12913/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu
za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za javne službe varstva okolja za
opravljanje strokovnih nalog na področju

ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno
vodo ter ravnanja s pitno vodo.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem naravoslovne, tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkušnjami in referencami s področja ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo
ter ravnanja s pitno vodo.
2. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu
za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za javne službe varstva okolja za
opravljanje strokovnih nalog na področju
ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno
vodo ter ravnanja s pitno vodo.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem naravoslovne, družboslovne
ali druge ustrezne tehnične smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkušnjami in referencami s področja ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo
ter ravnanja s pitno vodo.
3. Višji svetovalec (m/ž) v Direktoratu
za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za pripravo in vodenje investicij za
opravljanje strokovnih nalog s področja
vodne infrastrukture.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III., II. in I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v
nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne tehnične smeri
izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz področja stroke;
– znanja s področja priprave in vodenja
investicijskih projektov;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
gradbene stroke, hidrotehnična smer, ki so
vodili/e investicijske projekte na področju
objektov vodne infrastrukture v fazi projektiranja oziroma gradnje.
4. Svetovalec (m/ž) v Direktoratu za
prostor za opravljanje strokovnih nalog
na področju razvoja prostorskega načrtovanja.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II. in I. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu svetovalec II.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekturne, krajinsko-arhitekturne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkazanimi izkušnjami s področja prostorskega načrtovanja, predvsem v povezavi z
regionalnim načrtovanjem in varstvom okolja, ter priprave in spremljanja mednarodnih
in drugih projektov s področja razvoja prostorskega načrtovanja ter izkušnjami pri delu
v mednarodnih in evropskih programih in z
znanjem angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje za
delovno mesto višjega svetovalca se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem, predpisane delovne izkušnje za delovno mesto
svetovalca pa se skrajšajo na 7 mesecev, v
primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka
bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za
okolje in prostor v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Kadrovska služba, zaprta ovojnica, za javni natečaj,
oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 101-02-0045/2005-284
Ob-12922/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:

višji svetovalec v Uradu župana in
splošnih zadev; vodja kabineta župana.
Delo se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v roku enega leta od imenovanja
v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim delom šest mesecev, s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Uradu župana in splošnih zadev, Kabinet župana, Titov trg 1, Velenje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto uradnika« v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Andreji Katič, Mestna občina Velenje, tel. 03/89-61-620.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Št. 101-02-0044/2005-284
Ob-12923/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Uradu župana in splošnih zadev; Kabinet župana.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
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Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti 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,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Uradu župana in splošnih zadev, Kabinet župana, Titov trg 1, Velenje.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto pripravnika« v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Andreji Katič, Mestna občina Velenje, tel. 03/896-16-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Ob-12931/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za jedrsko varnost objavlja prosto delovno mesto:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
jedrsko varnost, Oddelek za dovoljenja
in modiﬁkacije za opravljanje strokovnih
in upravnih nalog na področju izdajanja
dovoljenj.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– tečaj iz jedrske varnosti in
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo elektrotehnične smeri z delovnimi izkušnjami s področja instrumentacije
in regulacije ter z opravljenim tečajem iz
varstva pred sevanji.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
sevalno varnost in materiale, Oddelek
za dovoljenja in evidence za opravljanje
strokovnih in upravnih nalog na področju
izdajanja dovoljenj in vodenja evidenc.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko oprav-
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lja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– tečaj iz varstva pred sevanji in
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto višjega svetovalca se skrajšajo za
tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo, magisterijem oziroma doktoratom. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Uprave
Republike Slovenije za jedrsko varnost v
Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja ter kandidati/ke, ki nimajo opravljenega tečaja iz jedrske varnosti ali tečaja
iz varstva pred sevanji, ga morajo opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost, Železna cesta
16, Ljubljana (Kadrovska služba, za javni
natečaj, oznaka delovnega mesta) ali na
elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava za jedrsko varnost
Št. 91/2005
Ob-12932/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona o
računskem sodišču (Ur. l. RS, št. 11/01, v
nadaljevanju ZRacS-1) prosto mesto
vrhovnega državnega revizorja.
Za vrhovnega državnega revizorja je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
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– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima ustrezna strokovna znanja, in
sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1 oziroma naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o
revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01);
– da obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar
računskega sodišča. Izbrani kandidat bo
imenovan za devet let. Vodil bo revizijsko
enoto za izvrševanje revizijske pristojnosti
računskega sodišča na področju revidiranja
javnih sredstev, pridobljenih iz proračuna
Evropske unije.
Zaradi tega imajo prednost kandidati, ki:
– poznajo delovanje Evropske unije (nadalje EU) ter pravice in ﬁnančne instrumente
za pridobivanje sredstev iz proračuna EU,
– poznajo delovanje Evropske komisije in drugih nadzornih institucij za nadzor
porabe sredstev, pridobljenih iz proračuna
EU ter
– imajo praktične izkušnje na področju
vodenja projektov in programov pridobivanja
sredstev iz proračuna EU ter sodelovanja z
Evropsko komisijo.
O izidu bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom "za
razpis VDR".
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 54
Ob-13107/05
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, tel. +386(0)1-470-00-50, faks
+386(0)1-423-53-61, razpisuje delovni mesti:
I. vodja območne enote Postojna,
II. vodja območne enote Tolmin.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. imeti morajo univerzitetno izobrazbo
gozdarske smeri (zaželen magisterij),
3. imeti morajo petletne izkušnje pri delu
v gozdarstvu in triletne izkušnje na vodilnih
ali vodstvenih delovnih mestih,
4. imeti morajo opravljen izpit iz Zakona
o upravnem postopku,
5. aktivno morajo obvladati en svetovni
jezik,
6. imeti morajo izpit za voznika B kategorije,
7. imeti morajo organizacijske sposobnosti, biti morajo komunikativni in samoiniciativni.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih

izkušnjah na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih), ki bodo potrjevala delovno razmerje
in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji
zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Zakona o upravnem postopku ali fotokopijo spričevala o opravljenem strokovnem
izpitu po Pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za
delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS,
št. 70/98);
– fotokopijo potrdila Državnega izpitnega
centra o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika ali fotokopijo spričevala Filozofske
fakultete o aktivnem znanju tujega jezika;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodja območne enote bo imenoval Svet
območne Postojna in Svet območne enote Tomin, za dobo štirih let in sta lahko po
končanem mandatu ponovno imenovana.
Kandidata morata pred nastopom funkcije
pridobiti pozitivno soglasje direktorja ZGS.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote v 15
dneh po objavi na naslov:
I. Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, s
pripisom »za razpis vodja OE«.
II. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin, s pripisom »za razpis vodja OE«.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 111-54/05-0515
Ob-13133/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-47/05-0515
Ob-13134/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 2 prosti mesti pomočnikov državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu. Zaželjena je aktivna oziroma višja raven znanja
francoskega jezika.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Druge objave
Ob-13186/05
Podaljšanje roka
Družba Prevent gradnje NGR d.d. je objavila poziv upnikom, da pisno izrazijo pripravljenost za dokapitalizacijo družbe. Uprava družbe je sprejela odločitev o podaljšanju
roka za dokapitalizacijo družbe, tako da lahko upniki pisno izrazijo svojo pripravljenost
za dokapitalizacijo do 18. 5. 2005. Upnike
prosimo, da svojo pripravljenost sporočijo
na naš naslov.
Prevent gradnje NGR, d.d.
uprava družbe
Ob-12914/05
Popravek
V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin Občine Piran, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12348/05, se 2.b) točka pravilno glasi:
b) parc. št. 24/1 – katastrska kultura – njive v izmeri 190 m2, vl. št. 1401 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je 2,792.248
SIT.
Občina Piran
Št. 108-04-38/2005/2
Ob-13308/05
Po sklepu ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, št. 108-04-38/2005/2
z dne 11. 5. 2005, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije,
ki jih v svet imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 96/02) v 10. členu
določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Svet) 14 članov, ki so imenovani in člane
po položaju.
Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako,
da so zastopane vse znanstvene vede, šest
članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja
in predstavnikov gospodarskih družb, enega
člana kot predstavnika javnosti ter enega
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so
predsednik Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, rektorji univerz, ministra pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ﬁnance in predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije.
Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska
in strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije.
2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske
organizacije, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna
združenja ter druge nevladne organizacije,
da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih
bo imenovalo v Svet.

Št.

Na podlagi posredovanih predlogov bo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov
in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
b) Slovenska akademija znanosti in
umetnosti;
c) gospodarska in strokovna združenja;
d) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
e) druge nevladne organizacije (društva,
ustanove, zadruge, privatni zavodi, itd.), ki
delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
f) reprezentativni sindikati s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagateljstva dokazuje
pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz c), e) in f) točke prejšnjega odstavka
o izpolnjevanju navedenih pogojev.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku 2. točke tega
poziva.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predloge za članstvo v Svetu, ki jih je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejelo na podlagi javnega poziva
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26-28 z
dne 18. 3. 2005, Ob-7701/05, bo ministrstvo
obravnavalo skupaj s predlogi, prejetimi na
podlagi tega poziva.
6. Predlog s podatki, navedenimi pod
3. in 4. točko, posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za
znanost (kandidati za Svet za znanost in
tehnologijo), dr. Zvonko Bergant, Trg OF
13, Ljubljana.
7. Predloge za javni poziv je treba poslati
v roku 8 dni od dneva objave tega javnega
poziva.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 190/05

Ob-12850/05

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) upravni odbor
Prešernovega sklada objavlja
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Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od 1. oktobra 2003 do
30. septembra 2005) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, katalog, kaseta...).
Upravni odbor Prešernovega sklada
bo sprejemal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada do
30. septembra 2005 na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10,
Ljubljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu, bodo obravnavane v postopku za podelitev nagrad v letu 2007.
Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad
Ob-13105/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures
(C 3)
Naziv pogodbe: Centre for thermoplastic product design, prototyping and module engineering (Št. pogodbe o donaciji:
4905801-01-01-0003)
Sklic na objavo: EuropeAid/114342/D/
SV/SI
Obvestilo
DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k, 6000
Koper, Slovenija
o objavi poziva za predložitev ponudb
Nakup opreme: oprema za hitro izdelavo
prototipov
Naročnik (DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k,
6000 Koper, Slovenija) poziva k predložitvi
ponudb za nakup opreme: oprema za hitro izdelavo prototipov, za potrebe projekta
ﬁnanciranega iz naslova Phare Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija/Italija
2002 – PRIMe donacijska shema. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:
DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k, 6000 Koper,
Slovenija in na spletni strani http://freeweb.
siol.net/gracija1/prime. htm. Rok za oddajo
ponudb je 6. 6. 2005.
DAG d.o.o. Koper

vabilo za predlaganje kandidatov
za Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

Št. 478-31/2005
Ob-13293/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) Ministrstvo za javno
upravo razpisuje

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim delom
trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico.

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana.

javno ponudbo
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2. Predmet javne ponudbe:
Ustanovitev stavbne pravice na parc.
št. 1596/2 k.o. Žetale, za postavitev začasnega objekta (26) za opravljanje dejavnosti mejne trgovine z 29 parkirnimi mesti
v skladu z Uredbo o lokacijskem načrtu za
mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l.
RS, št. 43/03) in v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04-uradno
prečiščeno besedilo). Stavbna pravica se
ustanavlja za določen čas do 15. 1. 2013.
V primeru, da bo potrebno začasni objekt
odstraniti zaradi gradnje avtoceste Ptuj–
Gruškovje na plato MMP Gruškovje, pred
15. 1. 2013, je imetnik stavbne pravice dolžan odstraniti objekt na poziv lastnika zemljišča v roku 6 mesecev, v primeru pa, da
se avtocesta ne bi začela graditi do 15. 1.
2013 ali drugih razlogov, je možno podaljšati stavbno pravico.
Letno nadomestilo znaša 4,240.000 SIT,
ki vključuje 20% davek na dodano vrednost
in bo določeno v EUR, plačevalo pa se bo
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izdaje računa.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni ponudbi. Če pogodba
ne bo sklenjena v navedem roku, se šteje,
da je ponudnik odstopil od pogodbe. Vzorec pogodbe je na ogled pri Ministrstvu za
javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Štefka
Košak, tel. 01/478-18-79.
4. Način in rok plačila: najemodajalec bo
izstavljal letne račune za nadomestilo do 8.
v mesecu, ko je prejel račun za tekoče leto,
najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati
nadomestilo v roku 15 dni od prejema računa na podračun enotnega zakladniškega
računa št.: 01100-1006214304. Položena
varščina se šteje v plačilo nadomestila za
prvo leto.
5. Višina varščine: pred oddajo ponudbe
morajo ponudniki položiti varščino v višini
1,000.000 SIT na podračun enotnega zakladniškega računa št. 01100-6300109972,
sklic 1815202-7103042-31110105. Po
opravljeni izbiri se ponudnikom, ki ne bodo
izbrani, varščina vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Ogled nepremičnin je možen dne
24. 5. 2005 med 11. in 12. uro.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 31. 5. 2005 do 9. ure na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
– predmet javne ponudbe: ustanovitev
stavbne pravice na parc. št. 1596/2 k.o.
Žetale;
– šifra zadeve: številka: 478-31/2005;
– oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za pridobitev
stavbne pravice poslalo več ponudnikov,
se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši
dvig letnega nadomestila bo 50.000 SIT.
Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministr-
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stvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana
dne 31. 5. 2005 ob 10. uri.
8. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za trgovinsko dejavnost.
9. Najemodajalec si pridružuje pravico
ustaviti postopek javne ponudbe.
10. Javna ponudba velja do 31. 5.
2005.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 22
Ob-12528/05
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska Sobota objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Murska
Sobota, Slovenska 48, 9000 Murska Sobota, tel. 02/53-61-550, faks 02/53-21-236.
II. Predmet prodaje sta dve stanovanji v
več stanovanjskih objektih:
1. dvosobno stanovanje št 3. v drugem
nadstropju več stanovanjskega objekta na
naslovu Slavka Osterca 14, 9240 Ljutomer,
neto tlorisne površine 58,68 m², izhodiščna
cena 4,500.000 SIT,
2. dvosobno stanovanje št. 13 v tretjem
nadstropju več stanovanjskega objekta na
naslovu Mladinska 14, 9250 Gornja Radgona, neto tlorisne površine 49,68 m², izhodiščna cena 6,075.000 SIT.
Izhodiščna cena za posamezno stanovanje je določena na podlagi poročila o
oceni vrednosti nepremičnine izdelanem v
decembru 2004.
III. V izhodiščni ceni ni zajet davek na
promet z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške v zvezi s
pogodbo in vknjižbo lastninske pravice nosi
kupec, stroške notarske overitve pa nosi
prodajalec.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
1. nakup po načelu videno-kupljeno,
2. ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati:

– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni),
3. prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za stanovanje in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne
ponudbe,
4. izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo,
5. celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od prejema računa, ki
ga prodajalec izda v 8 dneh po podpisu
pogodbe. Če kupec v navedenem roku ne
podpiše ali če ne plača celotne kupnine velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 27. 5. 2005
do 15. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota
Murska Sobota, Slovenska 48, 9000 Murska Sobota. Na kuverti naj bo označeno:
»Ne odpiraj! Ponudba za nakup stanovanja«.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Murska Sobota,
Slovenska 48, 9000 Murska Sobota, tel.
02/53-61-550, faks 02/53-21-236, pri Alojzu Draškoviču, tel. 02/53-61-522. Ogled
stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Murska Sobota
Ob-12529/05
Po sklepu stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 55/2000, z
dne 3. 5. 2005, stečajni upravitelj dolžnika
Tehnika d.o.o. Lucija, v stečaju objavlja
poziv
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: štirje poslovni prostori v objektu na Liminjanski cesti 96 v
Luciji, Portorož, št. parc. 4664/2, 3, 7 in 8,
podvložek 2394 /20 k.o. Portorož – poslovni prostori z oznako 36/a, 37, 38 in 39, vse
v I. nadstropju, v skupni izmeri 88,86 m2.
Najnižja prodajna cena je 18,200.000
SIT.
Nepremičnine so obremenjene s hipotekami, ki se po plačilu kupnine in na podlagi listine stečajnega senata izbrišejo iz
zemljiške knjige.
2. Prodajni pogoji:
– rok za zbiranje ponudb je do vključno
21. 5. 2005;
– pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom “Tehnika St 55/2000 – prodaja z zbiranjem ponudb – ne odpiraj”, na
naslov Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska
ul. 9, 6000 Koper;
– vsak ponudnik mora pred potekom
roka za oddajo ponudbe položiti varščino
v višini 10% najnižje prodajne cene na poslovni račun Tehnika d.o.o. Lucija, v stečaju
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pri SKB banki d.d. št. 03135-1000024929 z
oznako “varščina Tehnika St 55/2000”.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 5
dneh po odpiranju ponudb;
– pisna ponudba mora vsebovati: ime in
priimek ter naslov kupca oziroma ﬁrmo in
sedež kupca, ponujeni znesek, plačilne pogoje, izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma potrdilo o državljanstvu, če
gre za ﬁzične osebe, ter potrdilo o plačilu
varščine;
– prodajamo po načelu “videno-kupljeno”;
– ponudbena cena za nakup predmeta
prodaje mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni;
– v primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isto ceno, bo med njimi takoj po
odpiranju ponudb opravljena javna dražba
in predmet prodaje prodan tistemu, ki bo
ponudil višjo ceno;
– odpiranje pisnih ponudb bo 24. 5.
2005 na Okrožnem sodišču v Kopru ob 9.
uri v sejni sobi št. 325/III.;
– uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh po prejemu poziva
stečajnega upravitelja k podpisu pogodbe
in plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve
kupoprodajne pogodbe;
– izročitev nepremičnine ter prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. Stroške prenosa lastninske
pravice krije kupec;
– davek od prometa nepremičnin ter
druge stroške nakupa plača kupec.
Za vse druge informacije in možnost
ogleda pokličite stečajnega upravitelja na
tel. 05/62-84-625 ali 040/284-625.
Tehnika, d.o.o., Lucija, v stečaju

Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca gradbene
stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmetov
prodaje davek na dodano vrednost ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti na
transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic na
št. 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 31. 5. 2005,
do 12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož

– bančna garancija v višini 7,000.000
SIT z vsebino, ki je natančneje opisana v
dokumentaciji;
– brezpogojno paraﬁrana kupoprodajna
pogodba, ki je priložena k dokumentaciji,
katere vsebina je sestavni del ponudbe.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 1. junija
2005 do 12. ure. Popolne ponudbe v okviru
dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, s
pripisom: »Prodaja stvarnega premoženja
K8 – javno zbiranje ponudb – Ne odpiraj!«. Odpiranje ponudb bo 1. junija 2005
ob 15. uri, v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
6. 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 kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Informacije
Podrobnejši podatki in informacije glede
predmeta javne ponudbe so dostopni na
Občini Domžale, na tel. 01/72-20-100 pri
načelniku Oddelka za premoženjske zadeve.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Domžale

Št. 05-50233
Ob-12736/05
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, objavlja na podlagi 45. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)

Št. 69/05
Ob-12768/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 41/02),
30. člena Statuta Občine Ormož (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 11/99 in 7/01),
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Ormož
z dne 9. 3. 2005 in dne 3. 5. 2005, Občina
Ormož objavlja

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet: predmet javne ponudbe je
prodaja poslovne stavbe z dvoriščem na
naslovu Kolodvorska 8, 1230 Domžale, v
izmeri: stavbišče 265m2 in dvorišče 201m2,
ki se nahaja na parcelni št. 3846/1 in je
vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Domžalah, pod vložkom 4307, k.o.
Domžale.
2. Cena: najnižja možna ponujena cena
je 66,000.000 SIT brez DDV.
3. Ponudbe: ponudba je zavezujoča in
dokončna. Posredovana mora biti na podlagi dokumentacije, ki jo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na vložišču Občine
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
v času uradnih ur, najkasneje do 25. maja
2005. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
ﬁzična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike
Slovenije.
4. 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;

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje so gradbene parcele s:
a) parc. št. *4 stavbišče v izmeri 374 m2,
k.o. Sodinci, za izhodiščno vrednost 2.480
SIT/m2;
b) parc. št. 10 pašnik v izmeri 855 m2,
k.o. Sodinci, za izhodiščno vrednost 2.480
SIT/m2;
c) parc. št. 9/1 sadovnjak v izmeri
732 m2, k.o. Sodinci, za izhodiščno vrednost 2.480 SIT/m2;
d) parc. št. 170/1 njiva v izmeri
10247 m2, k.o. Ormož, za izhodiščno vrednost 5.555 SIT/m2;
e) parc. št. 170/6 njiva v izmeri 137 m2,
k.o. Ormož, za izhodiščno vrednost 5.555
SIT/m2;
f) parc. št. 835/7 v izmeri 591 m2, k.o.
Ormož, za izhodiščno vrednost 1,907.157
SIT;
g) parc. št. 835/8 v izmeri 822 m2, k.o.
Ormož, za izhodiščno vrednost 2,652.594
SIT.
Nepremičnini pod točko a in b je potrebno kupiti skupaj, saj skupaj tvorita gradbeno parcelo.

Stran

Št. 55
Ob-13106/05
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
občine Markovci z dne 3. 5. 2005 in 16.
člena Statuta Občine Markovci (Ur. l. RS,
št. 15/99, 110/00 in 76/02) objavlja

Stran
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javno zbiranje ponudb
za prodajo enosobnega stanovanja
1. Predmet javnega ponudbe je prodaja praznega enosobnega stanovanja v
stanovanjskem bloku v Markovcih 33a, v
površini 33,37 m2 in obsega stanovanjski bivalni prostor, klet – drvarnica, klet
– shramba in kopalnica + wc. Stanovanjski
blok se nahaja na parcelni številki 486/1
k.o. Markovci in je vpisano v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju pod
vložkom 411.
2. Cena: najnižja možna ponujena cena
je 2,500.000 SIT brez DDV.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Posredovana mora biti na podlagi
dokumentacije, ki jo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na sedežu Občinske
uprave občine Markovci, v Markovcih 43,
v času uradnih ur, najkasneje do 3. junija
2005. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
ﬁzična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije.
4. 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 tri mesece,
– paraﬁrana kupoprodajna pogodba, ki
je priložena k dokumentaciji, katere vsebina je sestavni del ponudbe.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do 17.
junija 2005 do 10. ure. Popolne ponudbe v
okviru dokumentacije se oddajo na sedežu
Občinske uprave občine Markovci, ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom: »prodaja stanovanja – javno zbiranje
ponudb – ne odpiraj!«. Odpiranje ponudb
bo 17. junija 2005 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Markovci, v Markovcih 43.
6. 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 kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občinski upravi občine Markovci na tel. 02/7888-880, ga.
Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-4/2004
Ob-12629/05
Sindikat delavcev farmacevtske industrije Slovenije se določi kot reprezenta-
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tivni sindikat v dejavnosti proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov.
Št. 02049-1/2005/6
Ob-12718/05
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva, št. 121-02-102-4/93 z dne
16. 7. 1993, 121-02-102/93 z dne 29.
9. 1999, 121-02-102/93-024 z dne 18.
3. 2002, 121-02-102/93 z dne 19. 6.
2003, 121-02-102/93 z dne 9. 2. 2004 in
121-02-102/93 z dne 7. 4. 2004 določi kot
reprezentativni sindikat v poklicu pilot.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-7/2005-1532
Ob-12530/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
spremembo naziva Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti, Srednje elektro
in strojne šole Kranj, ki se preimenuje v
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – Tehniški
šolski center Kranj, s sedežem v Kranju,
Kidričeva cesta 55.
Sprememba naziva SVIZ Srednje elektro in strojne šole Kranj se z dnem izdaje
te odločbe, vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 60.
Št. 101-2/2005-3
Ob-12750/05
Temeljni akt – Statut sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
se z dnem 4. 4. 2005 hrani pri Upravni enoti
Ljubljani, Izpostavi Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 139.

Objave po 64.
členu Zakona o
medijih
Ob-12877/05
Izdajatelj: ČZP Večer d.d.
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom
in Vroči Kaj.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,94%),
– Infond holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,54%),
– Infond ID investicijska družba,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
(14,98%),
– Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c.
61, Hoče (27,14%),
– Slovenska odškodninska družba,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (10%).

Objave
gospodarskih družb
Ob-12839/05
Gospodarska družba ABA, d.o.o., Ljubljana, je dne 5. 4. 2005 na registrski oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila oddelitveni načrt, na podlagi katerega
bo izvedeno statusno preoblikovanje navedene gospodarske družbe.
Gospodarska družba ABA, d.o.o., Ljubljana, imetnika poslovnega deleža obvešča, da mu mora, skladno z določbo četrtega odstavka 533.f člena ZGD, poslovodja
družbe najmanj 14 dni pred zasedanjem
skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom na skupščino poslati listine iz drugega odstavka 355.f člena
ZGD. Skladno z določbo šestega odstavka
533.f člena ZGD in ob njeni smiselni uporabi za enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, mora uprava ustno razložiti
vsebino oddelitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za oddelitev mora uprava imetnika poslovnega deleža obvestiti o
vseh pomembnih spremembah družbe v
obdobju od sestave oddelitvenega načrta
do zasedanja skupščine.
Gospodarska družba ABA, d.o.o., Ljubljana obvešča svoje upnike, da imajo,
skladno z določbo petega odstavka 533.f
člena ZGD, pravico zahtevati prepis oddelitvenega načrta, najkasneje naslednji delovni dan.
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
Ob-12871/05
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5,
1411 Izlake, obvešča delničarje te družbe,
da je dne 6. maja 2005 predložila registrskemu sodišču (Okrožno sodišče v Ljubljani) pogodbo o pripojitvi, sklenjeno dne
6. maja 2005, kjer kot prevzemna družba
nastopa ETI Elektroelement d.d., kot prevzeta družba pa ETI STEATIT proizvodnja steatitnih izdelkov d.o.o., Bakovnik 4 A,
Kamnik. Pogodbo je pregledal nadzorni
svet prevzemne družbe. Postopek pripojitve se izvede v smislu določila 528. člena
ZGD. Prevzemna družba je lastnica dveh
poslovnih deležev v osnovnem kapitalu
prevzete družbe, ki skupaj tvorita 100%
osnovnega kapitala prevzete družbe. Prevzemna družba delničarje izrecno opozarja na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD. Prevzemna
družba omogoča pregled listin na sedežu
družbe, Obrezija 5, Izlake, vsak delovni
dan od 9. do 13. ure, po predhodni najavi
na tel. 03/5657 405 (pravna služba).
ETI Elektroelement d.d.
predsednik uprave
Jožef Smrkolj

Razširitev dnevnega reda
Ob-12851/05
Na podlagi 284. in 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in 39. člena
Statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana, Tolstojeva 63, na zahtevo delničarja Maksima Invest, ﬁnančna družba
d.d., Ljubljana, ki je lastnik in imetnik 9.38%
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vseh delnic družbe Ljubljanske mlekarne
d.d., uprava družbe Ljubljanske mlekarne
d.d. objavlja dopolnitev dnevnega reda sklicane 9. redne seje skupščine, ki bo dne
1. 6. 2005 ob 10. uri v Okrogli dvorani poslovne stavbe TR/3, Trg republike 3, Ljubljana, z naslednjo novo dodatno 5. točko
dnevnega reda:
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe Ljubljanske mlekarne d.d.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2004 v višini 1,920.606 tisoč
SIT se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička v višini
241,006.315 SIT se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 55 SIT na delnico družbe. Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi d.d. kot imetniki
na dan seje skupščine. Dividende se bodo
začele izplačevati najkasneje v tridesetih
dneh po zasedanju skupščine;
– preostali bilančni dobiček družbe ostane neuporabljen.
Delničarje obveščamo, da sta nadzorni
svet in uprava družbe obravnavala zgoraj
navedeni predlog sklepa delničarja Maksima Invest, ﬁnančna družba d.d., Ljubljana in s predlagano uporabo bilančnega
dobička oziroma z izplačilom dividend ne
soglašata.
Ljubljanske mlekarne d.d.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe
Celjske mesnine d.d. Celje na dan 31. 12.
2004 76,339.207 SIT.
Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Iteo – Abeceda d.o.o.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2004 z mnenjem
revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v
tajništvu družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so štirinajst dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana. Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.

Sklici skupščin
Ob-12531/05
Na podlagi 48. člena statuta družbe
DAJ-DAM Gostinsko podjetje d.d., uprava
sklicuje
11. skupščino
družbe DAJ-DAM Gostinsko podjetje
d.d. Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo dne 14. 6. 2005 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Fleten Marjana in
Papež Marija.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bi-

lančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v znesku 39,594.165,93 SIT se uporabi:
– 10,439.433 SIT za dividende, to je
267 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 10. 2005, in sicer
po stanju delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja
skupščine.
– 29,154.732,93 SIT je prenos dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
DAJ-DAM Gostinsko podjetje d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Ob-12532/05
Na podlagi točke H.C. statuta družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Celje,
Cesta v Trnovlje 17,
ki bo v torek, 14. 6. 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mateja Vrečko in
Karmen Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.

Stran

Ob-12533/05
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
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9. sejo skupščine
družbe Alpdom, inženiring, d.d.,
ki bo dne 16. 6. 2005 ob 12. uri v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici,
Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Danico
Klemenc, univ. dipl. prav., za preštevalki
glasov se imenuje Barbaro Malenšek in
Ksenijo Doič. Seji prisostvuje vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagane spremembe Statuta družbe.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k
predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da skupni bilančni
dobiček po revidirani bilanci stanja na dan
31. 12. 2004 znaša 55,817.304,95 SIT.
a) Bilančni dobiček se uporabi:
1. za izplačilo dividend delničarjem
3,678.885 SIT, to je v bruto višini 85 SIT na
delnico iz bilančnega dobička leta 2002,
2. za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta in upravi v skupnem bruto znesku 2,194.900 SIT iz bilančnega dobička
leta 2002,
3. preostali bilančni dobiček v znesku
49,943.519,95 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Dividenda se izplača v 30 dneh po
sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev v nerevaloriziranem znesku. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
na dan 20. 6. 2005 vpisani v centralnem
registru pri KDD.
Delitev je predlagana v skladu z 228.,
274.a in 282. členom ZGD-F.
b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2004 kot
uspešno.
5. Razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se z dnem 18. 11. 2005 zaradi
poteka mandata razreši nadzorni svet v
sestavi Danica Klemenc, Stanislav Košnik,
Zdenka Arh ter z istim dnem imenujeta v
nadzorni svet Stanislav Košnik, Marinka
Šlibar Vende. Skupščina je seznanjena,
da je kot predstavnica delavcev v nadzorni
svet imenovana Vlasta Grintov. Nadzorni
svet se imenuje za dobo 4 let.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo letnih računovodskih
izkazov družbe Alpdom, d.d. Radovljica za
leto 2005 imenuje revizijska družba ITEO
– Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne
storitve d. o. o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v splošnem sektorju
družbe vsak delovni dan od sklica objave
skupščine med 10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica
uprava družbe
Ob-12534/05
Na podlagi določila 36. in 37. člena Statuta Alchrom d.d. Ruše, nadzorni svet družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Alchrom d.d.,
ki bo 17. 6. 2005 ob 13. uri v jedilnici
na sedežu družbe, Jugova 17, Ruše, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsedujočo skupščini se izvoli
Angelo Obrulj,
– za veriﬁkacijsko komisijo se izvolita
Irena Bombek in Irena Javernik.
Na seji skupščine bo prisoten vabljeni
notar Stanislav Bohinc.
2. Predložitev poslovnega poročila
uprave in poročila nadzornega sveta za
leto 2004.
Direktor družbe skupščini predstavi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Bilančni dobiček leta 2004 v znesku
134,044.683,73 SIT se deli:
iz nerazporejenega dobička leta 1999 v
znesku 27,561.855,60 SIT:
– za izplačilo dividend: 7,347.500 SIT,
– za nagrado upravi: 4,029.396 SIT,
– v druge rezerve: 16,184.959,60 SIT.
Ostanek bilančnega dobička l. 2004 v
znesku 106,482.828,13 SIT ostane nerazporejen.
Družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 10. 6. 2005 vpisani v Centralni
KDD kot imetniki delnic.
Za dividende se izplača 500 SIT bruto
za delnico.
Dividende se izplačajo 30. 7. 2005.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 2005-04-22.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za revizijo poslovanja družbe v letu
2005 se imenuje družba IN Revizija d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 10. 6. 2005.
Pooblaščenci pravnih oseb se izkažejo
s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti
oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Rušah, na Jugovi
17, vsako sredo od 9. do 11. ure.
Alchrom d.d.
predsednica nadzornega sveta
Vlasta Zagorac, ek.
Ob-12617/05
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
9. redno skupščino
družbe Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji,
Litostrojska 40,
ki bo v petek, 17. junija 2005 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska
40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata,
da skupščina sprejme naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jurij Klešnik; za preštevalki glasov pa Marija Katić in
Snežana Mačar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.
2. Sprememba statuta delniške družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Besedilo točke 5.2 se črta.
V točki 5.3 se za besedno zvezo »navzočih delničarjev« postavi pika ter črta besedilo »razen članov nadzornega sveta iz
točke 5.2 tega statuta«.
Besedilo točke 5.7 se spremeni, tako da
po spremembi glasi:
»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri
sklepanju navzoča vsaj polovica članov. V
primeru neodločenega izida glasovanja je
odločilen glas predsednika«.
Ostali členi poglavja 5. Nadzorni svet se
ustrezno preštevilčijo.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da je dosedanjim članom
nadzornega sveta potekel mandat.
Za člane nadzornega sveta se izvolijo
naslednji člani – predstavniki delničarjev:
– Anton Papež,
– Peter Sirc,
– Nikolaj Čuš,
– Jurij Klešnik,
– Marjeta Kadivnik,
– Franci Curk.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
za ﬁzične osebe vsebovati ime in priimek,
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naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, ﬁrmo in sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino je od objave tega
sklica skupščine dalje na vpogled delničarjem v tajništvu likvidacijskega upravitelj
družbe na naslovu: Litostrojska 40, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
V gradivu se nahaja besedilo predlaganih
sprememb statuta.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi,
vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno
na sedežu družbe.
Saturnus Orodjarna
in strojegradnja d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Boris Rakar, inž. str.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2004 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2004.
4. Obravnava in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu za
udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagano sejnino za udeležbo na sejah
članom nadzornega sveta v višini 45 EUR
bruto in predsedniku 60 EUR bruto, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
6. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko na podlagi osme
alinee 240/1 člena ZGD kupi lastne delnice,
katerih nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna
cena lastnih delnic je lahko najmanj v višini
nominalne vrednosti delnice in največ v višini njene knjigovodske vrednosti.To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do
začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe

Ob-12624/05
Na podlagi 6.1. do 6.10. točke veljavnega Statuta delniške družbe Avtoprevoz
Tolmin d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2005, ob 10. uri v
pisarni uprave.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Kumar Jožica. Za preštevalca glasov se imenuje Rutar Renata. Za notarja
se imenuje Edvard Sivec, notar iz Tolmina, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s
sporočilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2004 po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2004.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2004 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini
26,521.000 SIT se v celoti prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2005 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Avtoprevoz d.d. Tolmin za leto 2005
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 13. 6. 2005. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 05/38-01-107. V prijavi se navede
ime in priimek oziroma ﬁrmo delničarja,
naslov oziroma sedež delničarja ter število
delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko
navede tudi ime in priimek pooblaščenca
ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi
seznam delničarjev, ki jih zastopajo, skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, v splošno kadrovski službi družbe od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili točke 7.7 veljavnega statuta istega dne ob 11. uri v istem prostoru
z istim dnevnim redom.
Avtoprevoz Tolmin d.d.
uprava
Ob-12713/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava
10. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 14. 6. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, veriﬁkacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki
bo opravila revizijo v družbi za leto 2005
se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2004.

Stran

Ob-12714/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Savaprojekt
d.d. Krško, uprava družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 17. junija 2005, ob 12. uri
v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar
je prisoten.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
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Predlog sklepa:
1. Vrednost bilančnega dobička za leto
2004 in bilančnega dobička preteklih let je
23,497.109,23 SIT.
2. Uprava in nadzorni svet predlagata,
da se bilančni dobiček uporabi za:
– 8,815.880,10 SIT se razdeli v dividendah lastnikom delnic na dan skupščine
vpisanih v delniški knjigi družbe,
– 4,000.000 SIT se razporedi v druge
rezerve,
– 10,681.229,16 SIT bilančnega dobička iz preteklih let (2002) ostane nerazporejenih.
3. Podeli se razrešnica upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004 s čimer se
potrdi in odobri njuno delo.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja skupščine od 8. do 10. ure v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini pisno
najaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine to je do vključno 14. 6. 2005. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5% delnic.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
V tem času boste najavljeni udeleženci s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško
Št. 0598
Ob-12715/05
Na podlagi 7.3. točke Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40, Radlje ob Dravi, uprava delniške
družbe sklicuje
10. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v petek, dne 17. 6. 2005 ob 16. uri
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička s podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta GP Radlje d.d.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2005.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave in nadzornega sveta:
K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na
skupščini navzočih __________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost
podana.
K tč. 2 – Izvoli se predsednica skupščine, Nuška Bunc, za preštevalki glasov
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pa Darinka Bobovnik in Monja Pernarčič.
Skupščini prisostvuje notarka Sonja Kralj,
Francetova 7, Slovenj Gradec.
K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.
K tč. 4 – Bilančni dobiček za leto 2004
v vrednosti 33,891.682,37 SIT, se uporabi:
a) za dividende: 300 SIT/delnico
15,541.800 SIT;
b) za rezerve iz dobička: /
c) ostane nerazporejeni čisti dobiček:
18,349.882,37 SIT;
d) za druge namene: /
Hkrati s potrditvijo uporabe bilančnega
dobička za leto 2004 skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu GP
Radlje d.d. za poslovno leto 2004.
K tč. 5 – Sprejme se sprememba in dopolnitev Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d. v naslednjem besedilu:
K tretjič: Dejavnost družbe
Pred besedilom I/60.24 Cestni tovorni
promet se doda besedilo:
»I/60.23 Drug kopenski potniški promet«.
K tč. 6 – Za revizorja za leto 2005 skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d. imenuje revizorja revizijske hiše Revizija, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in spremembe ter dopolnitve statuta
oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, so
delničarjem na vpogled dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki, obrazloženi in oddani v
roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvo
uprave Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščino oziroma dostavijo pooblastila
v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave
glasovnic in prostora za skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer
se vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev.
Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt eno uro pred predvidenim začetkom skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava
Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-12716/05
Direktor družbe Hotel Grad Podvin, d.d.,
Mošnje 1, Radovljica, na podlagi Zakona

o gospodarskih družba in statuta družbe
sklicuje
skupščino
delničarjev Hotel Grad Podvin, d.d.,
ki bo 15. 6. 2005 ob 9.30, v prostorih notarske pisarne Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Matija Majcenovič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta
za leto 2004 in na podlagi teh podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2004.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo skladno z 31., 32.
točko statuta družbe pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Družba bo upoštevala vse prijave, ki bodo
prispele na sedež družbe do vključno 10. 6.
2005. Delničarje in njihove zastopnike oziroma pooblaščence prosimo, da prevzamejo glasovnice uro pred zasedanjem.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, ob
10.30 (ponovni sklic). Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe.
Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica
direktor
Tomaž Juvan
Ob-12717/05
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP, družba za poslovanje z nepremičninami, d.d. uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe SPCP d.d.,
ki bo potekala dne 15. 6. 2005 ob 10. uri
v prostorih notarske pisarne Nade Kumar,
Slovenska 56, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni
red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matija Majcenovič.
Seji skupščine bo prisostvovala notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za leto
2004 in poročilom nadzornega sveta za
leto 2004 in na podlagi teh podeljuje razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta za leto 2004.
3. Razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: družba ob koncu poslovnega leta
2004 izkazuje 21,907.594,35 SIT bilančnega dobička, ki ostane nerazporejen.
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Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom
delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na
skupščini lahko uresničujejo le delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo v
pisni obliki vsaj tri dni pred sejo skupščine
in so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo izdajatelja.
Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina zasedala istega
dne ob 11. uri.
SPCP d.d.
Tomaž Juvan, direktor

4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004
znaša 1,393.089,84 SIT in se pokrije iz
vplačanega presežka kapitala.
b) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2004.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarjem, je gradivo na vpogled
na sedežu družbe vse delovne dni od 11.
do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava
Stanka Božnar

Ob-12722/05
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena
Statuta družbe Titan d.d. sklicuje uprava
družbe
12. sejo skupščine
družbe Titan d.d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo v sredo, 15. 6. 2005 ob 12. uri na
sedežu družbe Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca glasov: Bojan Frol in Marta Balantič.
Ugotovi se prisotnost notarja Janeza
Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.
a členu Zakona o gospodarskih družbah,
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. december 2004 znaša
431,116.189,80 SIT, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih obdobij v znesku 119,070.966,51 SIT in čisti
dobiček poslovnega leta 2004 v znesku
312,045.223,29 SIT.
Del dobička poslovnega leta 2004 v
znesku 16,423.432,80 SIT se uporabi za
oblikovanje 5% obveznih zakonskih rezerv,
preostali znesek v višini 312,045.223,29 SIT
pa skupaj z bilančnim dobičkom iz poslovnega leta 2003 v znesku 119,070.966,51
SIT ostane nerazporejen. Odločanje o nje-

govi uporabi pa se prenese v naslednja
poslovna leta.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2005 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delovnik
med 11. in 13. uro. Morebitne nasprotne
predloge pošljejo delničarji v pisni obliki in
z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni od
dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3
dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo
upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z
osebnim dokumentom, overjenim pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz sodnega registra, ki ni starejši od
sedem dni. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti v pisni obliki dana v
hrambo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni, kjer
podpišejo seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Titan d.d.
uprava družbe
Št. 1/05
Ob-12723/05
Na podlagi določil statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
7. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,
ki bo 14. 6. 2005 ob 11. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra
Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico
skupščine Stanko Božnar za preštevalko
glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe
Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2004.

Stran

Št. 5/05
Ob-12737/05
Na podlagi 10.3.2. točke statuta družbe
Modra linija, delniška investicijska družba,
d.d., Koper, Pristaniška 12, sklicuje direktor
17. skupščino
delničarjev družbe Modra linija, d.d.,
Koper,
ki bo v sredo, 15. 6. 2005, ob 12. uri
v sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d.,
Koper, na Pristaniški ulici 12, Koper, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter
predstavitev notarja.
2. Obravnava letnega poročila za
leto 2004 in sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
3. Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
5. Sprejem sklepa o preoblikovanju Modre linije, d.d., Koper v vzajemni sklad.
Predlogi sklepov:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za
preštevalki glasov Tatjano Cepak in Katjo
Gaberšček. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Mojca Tavčar-Pasar.
Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2004.
Ad 3) Bilančni dobiček za leto 2004 se
v višini 4,492.000 SIT nameni za izplačilo
nagrade direktorju in nadzornemu svetu
investicijske družbe, preostanek v višini
303,123.469,55 SIT pa ostane nerazporejen.
Ad 4) Za revidiranje poslovanja družbe
za leto 2005 se določi revizorska hiša
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Ljubljana. Kolikor revizorska hiša
bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije
glede na dano ponudbo, je nadzorni svet
pooblaščen imenovati drugega revizorja.
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Ad 5) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
1. Skupščina glede na Pravila upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki jih je sprejela uprava družbe
za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper
dne 3. 5. 2005 in ki so priložena gradivu k tej točki dnevnega reda, ugotavlja,
da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje
Modre linije, delniške investicijske družbe,
d.d., Koper v vzajemni sklad, navedeni v
2. in 3. točki prvega odstavka 192. člena
ZISDU-1.
2. Delniška investicijska družba Modra
linija, d.d., Koper se preoblikuje iz investicijske družbe v vzajemni sklad.
3. Ime vzajemnega sklada je: Delniški
vzajemni sklad Modra linija.
4. V posledici preoblikovanja po sklepih, sprejetih pod to 5. točko dnevnega
reda, Modra linija, delniška investicijska
družba, d.d., Koper preneha brez posebnega postopka likvidacije z dnem vpisa
njenega izbrisa v sodni register.
5. Preoblikovanje Modre linije, delniške
investicijske družbe, d.d., Koper v vzajemni sklad se izvede s prenosom celotnega
premoženja investicijske družbe, skupaj z
vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper v sodni register,
na Delniški vzajemni sklad Modra linija, ki
ga je oblikovala družba za upravljanje Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi
skladi, d.d., Koper.
6. Znesek čistega poslovnega izida posebne investicijske družbe Modra linija,
delniška investicijska družba, d.d., Koper,
kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih
družbe, izdelanih po stanju na dan vpisa
izbrisa Modre linije, delniške investicijske
družbe, d.d., Koper v sodni register, se
imetnikom investicijskih kuponov iz 7. točke
teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih
kuponov vzajemnega sklada v skladu z 9.
točko teh sklepov.
7. Vsak posamezni delničar Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d.,
Koper, ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru
Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana na
dan vpisa njenega izbrisa v sodni register,
pridobi delež vseh investicijskih kuponov
Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper po stanju na dan
vpisa izbrisa v sodni register.
8. Skupščina se seznanja s Pravili upravljanja Delniškega vzajemnega sklada Modra linija, ki jih je dne 3. 5. 2005 sprejela
uprava družbe za upravljanje Primorski
skladi, upravljanje z investicijskimi skladi,
d.d., Koper ter s tem, da bo za Delniški vzajemni sklad Modra linija, skrbniške storitve
opravljala Banka Koper, d.d., Koper.
9. V skladu s 7. točko teh sklepov bo
družba za upravljanje Primorski skladi,
d.d., Koper, izdala upravičencem investicijske kupone Delniškega vzajemnega sklada Modra linija v roku osmih dni po vpisu
prenehanja Modre linije, delniške investicijske družbe, d.d., Koper, v sodni register.
Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov
Delniškega vzajemnega sklada Modra linija
se posredujejo vsem imetnikom v skladu s
Pravili upravljanja Delniškega vzajemnega
sklada Modra linija.
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10. Preoblikovanje po teh sklepih se
šteje za izvedeno z dnem, ko družba za
upravljanje Primorski skladi, upravljanje z
investicijskimi skladi, d.d., Koper, pridobi
vsa po ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih
papirjev v zvezi z upravljanjem in poslovanjem Delniškega vzajemnega sklada Modra
linija, ter ko se v skladu s 5. točko teh
sklepov celotno premoženje Modre linije,
delniške investicijske družbe, d.d., Koper,
skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na
Delniški vzajemni sklad Modra linija.
11. Skupščina pooblašča družbo za
upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, da če bi bilo to potrebno, na podlagi
odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov,
sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja
Modre linije, delniške investicijske družbe,
d.d., Koper, v vzajemni sklad, vsebinsko
ustrezno prilagodi pod to 5. točko dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe
ter v ta namen sprejme vse za to potrebne
dopolnilne ali uskladitvene sklepe.
Vpogled v gradiva
Gradivo za skupščino je na vpogled
delničarjem v prostorih družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
dne 10. 6. 2005. Skupščine delničarjev se
lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih
pisne najave prispejo v družbo vsaj tri dni
pred sejo.
Modra linija, d.d., Koper
direktor
Mirko Pavšič
Ob-12738/05
Uprava v skladu z 283. členom Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
13. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 15. 6.
2005 ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje veriﬁkacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje veriﬁkacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2004, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice članu uprave ter članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2004 je v višini 115,259.039 SIT.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v višini 39,934.439 SIT se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta v
višini 75,324.600 SIT se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Izplačilo se izvede po stanju delniške knjige na
dan skupščine v roku treh mesecev po seji
skupščine družbe.

Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje družbe za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo
letnega poročila za poslovno leto 2006
imenuje revizijsko družbo ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe statuta družbe v predlaganem
besedilu.
5. Volitve predsednika skupščine in namestnika predsednik skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika skupščine izvoli mag. Marka Šteblaja
in za namestnika predsednika skupščine
Krešimira Kvaternika. Mandat predsednika
in namestnika predsednika skupščine traja
4 leta od dneva izvolitve.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro na sedežu družbe do vključno
13. 6. 2005. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo ﬁzične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, ﬁrmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in z besedilom predlaganih sprememb
statuta je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan med 9. in 13. uro od sklica
skupščine dalje.
IBE, d.d.
uprava
mag. Uroš Mikoš
Ob-12739/05
Uprava v skladu z 283. členom Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
4. skupščino
IBE Holding, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe
IBE Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 15. 6. 2005 ob
17.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje veriﬁkacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje veriﬁkacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2004, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice članu uprave ter članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2004 je v višini 39,000.000 SIT.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2004 v višini 39,000.000 SIT se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Izplačilo se izvede po stanju delniške knjige
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na dan skupščine v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje
razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje družbe za revizijo letnih
poročil za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo
letnih poročil za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za čistopis statuta, ki zadeva zgolj uskladitev s tem sklepom skupščine ter za priglasitev registrskemu sodišču.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro na sedežu družbe do vključno
13. 6. 2005. Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila.
Pooblastilo ﬁzične osebe mora vsebovati
priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, ﬁrmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 16.30 in 17. uro na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in z besedilom predlaganih sprememb
statuta je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan med 9. in 13. uro od sklica
skupščine dalje.
IBE Holding d.d.
uprava
mag. Uroš Mikoš

loma izključiti prednostno pravico do novih
delnic.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi
statut banke, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje
novih delnic.”
V zvezi s spremembo 11. člena statuta
uprava banke sporoča, da je pisno poročilo
uprave o razlogih za izključitev prednostne
pravice do novih delnic dostopno na sedežu družbe v Mariboru, Svetozarevska ulica
12, v tajništvu banke, od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine.
V ostalem delu se statut spremeni še
tako, da se:
2. člen statuta glasi:
“Sedež banke je v Mariboru, Svetozarevska ulica 12.“
3. člen statuta se dopolni tako, da se kot
predzadnja alinea v prvem odstavku doda
naslednje besedilo:
“– svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev.”
9.2. Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa
se izdela čistopis statuta.
Delničarjem je gradivo na vpogled od
dneva objave dalje, na vseh poslovnih enotah Probanke, d.d. in na sedežu banke v
Svetozarevski ulici 12, v Mariboru, od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic na ime razreda A in imetniki prednostnih delnic na ime razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d.,
Ljubljana in ki najmanj 3 dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo:
– pisno po faksu 02/25-20-639,
– ali po pošti na naslov družbe, Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000
Maribor.
Prijava je pravočasna, če jo banka prejme do vključno petka, 10. 6. 2005. Prijava
se izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma
pooblastilom, ki sta priložena k vabilu za
skupščino delničarjev. Vabila bodo delničarjem poslana po pošti.
Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili
gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Probanka, d.d.
predsednica uprave
mag. Romana Pajenk
članica uprave
Milana Lah
predsednik nadzornega sveta
dr. Roman Glaser

Ob-12740/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, Pravil Ljubljanske borze d.d. in
ZTVP-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo) ter 26. člena statuta
Probanke, d.d., sklicuje uprava banke
17. sejo skupščine
Probanke, d.d.,
ki bo v sredo, 15. 6. 2005 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
1.1. Skupščina banke izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter
ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev revidiranega letnega
poročila banke za leto 2004 in poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom banke za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o svojem delu in o preveritvi letnega poročila za leto 2004.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za leto 2004 v višini 938,836.019,93 SIT se uporabi:
– za dividende 619,446.340 SIT bruto,
– za nadzorni svet 17,858.628,41 SIT
bruto,
– nerazporejen dobiček 301,531.051,52
SIT.
Dividenda za leto 2004 znaša:
– za delnico razreda A in B 310 SIT
bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic,
ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic razreda A in B na dan 17. 6. 2005.
Dividende se bodo izplačevale od 15. 7.
2005 dalje.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Informacija o pridobitvi in odtujitvi
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejme informacijo o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v
letu 2004.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2004 z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2004 z
mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
iz Ljubljane za izvedbo redne revizije poslovanja Probanke, d.d. za leto 2005.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta.
7.1. Skupščina banke razreši Petra
Grujiča kot člana nadzornega sveta z dne
15. 6. 2005 na podlagi odstopne izjave.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
8.1. V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema
tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni
2.500 SIT in najvišji ceni 7.200 SIT za delnico razreda A.
9. Spremembe in dopolnitve statuta v
zvezi z odobrenim kapitalom in druge spremembe statuta.
9.1. Skupščina banke sprejme spremembo statuta v zvezi z odobrenim kapitalom in sicer tako, da se 11. člen statuta
glasi:
“Uprava banke je pooblaščena, da do
15. 6. 2010 poveča osnovni kapital iz sedanjih 1.998,214.000 SIT za 999,107.000
SIT, tako da znaša osnovni kapital skupaj
2.997,321.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vložke.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok
za uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava
sme obstoječim delničarjem v celoti ali de-
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Ob-12741/05
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Komunala Tolmin, Javnega podjetja
sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.,
ki bo dne 16. 6. 2005 ob 11. uri na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana
Bizjak in Karmen Likar.
Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 5. 5. 2005 o
sprejemu letnega poročila za leto 2004,
b) izhajajoč iz sprejetega letnega poročila za leto 2004 bilančni dobiček v višini
22,650.653,81 SIT ostane nerazporejen,
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto
2005 se imenuje Tekos revizija d.o.o., Potoki 38, Kobarid.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo
biti pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega
vabila in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po
katerem se bo skupščina zopet sestala. V
tem primeru bo sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
uprava
Ob-12742/05
Na podlagi 6. točke Statuta delniške
družbe Oniks d.d. Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo
15. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 14. 6. 2005 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik, za preštevalko glasov Jožica Klinar.
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Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev z:
– letnim poročilom družbe Oniks d.d.
Jesenice za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2004,
– konsolidiranim letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto
2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2004 ter konsolidiranim
letnim poročilom družbe Oniks d.d. Jesenice za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2004 znaša bilančni dobiček družbe Oniks d.d. Jesenice
890,254.719,36 SIT in se uporabi:
– za nagrade članom nadzornega sveta 10,000.000 SIT iz čistega dobička leta
2003,
– za prenos v preneseni dobiček v znesku 880,254.719,36 SIT, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
v skladu s členom 282/a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo In revizija, Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz 2. in 3.
odstavka 288. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Ob-12743/05
Uprava delniške dužbe IMP Tovarna instalacijske opreme d.d. Idrija, Vojkova 4,
sklicuje
9. redno skupščino
delniške družbe IMP Tovarna
instalacijske opreme d.d. Idrija,
Vojkova 4,
ki bo dne 14. junija 2005, ob 16. uri na
Kendovem dvorcu v Sp. Idriji.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje
udeležbe in sklepčnosti ter imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
Za predsednika skupščine se izvoli Edvard Svetlik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 s poročilom revizijske hiše
Renoma d.o.o. in poročilom nadzornega
sveta ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave za leto 2004 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2004. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da ostane bilančni dobiček družbe
iz leta 2004 nerazporejen.
Skupščina podeli upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004 razrešnico.
3. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe Statuta družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega sveta se imenujejo člani po predlogu
nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se
imenuje revizijska družba Renoma d.o.o.,
Ljubljana.
II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 14. junija 2005
ob 16. uri v Kendovem dvorcu. Skupščina
veljavno odloča, če je prisotnih več kot
15% glasov (prvi sklic). Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne na istem kraju ob
17. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniški knjigi družbe
in svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, to je do
vključno 11. 6. 2005. Pooblaščenci delni-
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čarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pooblaščenci dodatno še s
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpiskom iz sodnega registra.
III. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila ter spremembami Statuta družbe in predlogom za nove
člane nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
IMP d.d. Idrija
predsednik uprave
Miloš Šturm

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se predlagana delitev dobička.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo
v minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2005 se imenuje revizijska družba
»Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.«, Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2005.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2005.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10.
in 12. uro pri Mateji Smerkolj.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi
dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 10. uri v istem prostoru. V drugem
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe
ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava

Ob-12769/05
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve
in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000
Ljubljana in drugega odstavka 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
2. redno skupščino
družbe Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 15. 6. 2005 s pričetkom ob 13.30 na sedežu družbe Gradis
skupina G d.d., z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Denis Kostrevc, za preštevalki glasov pa Alenka Zupan in Mojca Lazar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Obravnava in seznanitev skupščine
z letnim poročilom in konsolidiranim letnim
poročilom, revizorjevim poročilom ter poročilom o delu nadzornega sveta družbe za
leto 2004, razporeditev bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
218,990.431,58 SIT, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Skupščina podeli
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe Gradis skupina G d.d. se zmanjša z
umikom delnic z namenom uskladitve razmerja med dolgoročnimi sredstvi in dolgoročnimi viri ﬁnanciranja teh sredstev, in
sicer s pridobitvijo delnic s strani družbe
zaradi umika. Delnice, za katere je v celoti
vplačan nominalni ali višji emisijski znesek,
se umaknejo v breme bilančnega dobička. Osnovni kapital, ki na dan 15. 6. 2005
znaša 1.111,120.000 SIT in je razdeljen na
111.112 delnic nominalne vrednosti 10.000
SIT na posamezno delnico, se zmanjša
za 180,800.000 SIT z umikom 18.080 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT na po-

samezno delnico, tako da osnovni kapital
družbe po zmanjšanju znaša 930,320.000
SIT in je razdeljen na 93.032 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT na posamezno
delnico. Nominalna vrednost lastnih delnic, ki je namenjena umiku se razporedi
v kapitalske rezerve, vrednost pridobljenih
lastnih delnic pa se pokriva v breme rezerv
za lastne deleže, ki so oblikovani iz bilančnega dobička.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
spremembe statuta družbe, ki so potrebne zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe.
5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gradis skupina G d.d. pooblašča upravo za nakup lastnih delnic v višini do 10% vrednosti
osnovnega kapitala družbe za namene iz
1. do 7. alinee 240. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, v 3. točki pa je predlagatelj le nadzorni svet.
Pravico udeležbe na skupščini družbe in
glasovalno pravico imajo delničarji, v korist
katerih so delnice družbe na dan 12. 6.
2005 vknjižene v Centralnem registru, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, ter so najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbe pisno prijavili svojo
udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna,
če na sedež družbe prispe do vključno dne
13. 6. 2005. Pooblaščenci delničarja lahko
uresničujejo glasovalno pravico na podlagi
pisnega pooblastila, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Morebitne informacije in vpogled v listine ter gradivo skupščine so delničarjem na
voljo na sedežu družbe na Šmartinski cesti
134a, 1000 Ljubljana, za ostale informacije
pa se lahko obrnejo na tel. 01/52-07-600,
vsak delavnik od 10. do 13. ure do dneva
skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne ob 14.30, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
uprava družbe
Št. 32

Ob-12770/05

V skladu z 12. členom statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev Remont d.d.,
ki bo v petek, 17. junija 2005 ob 9. uri
v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi
30 v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2004.
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Ob-12840/05
Na podlagi 25. člena statuta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
15. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in ﬁnanciranje
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 15. junija 2005 ob
11. uri v prostorih družbe, na Josipine Turnograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarja ter imenovanje
preštevalcev glasov.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom, sprejem letnega poročila
o notranjem revidiranju, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
1. Predlog sklepa: skupščina družbe
se seznani z letnim poročilom za leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
2. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme letno poročilo o
notranjem revidiranju.
3. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2004 v višini
308,575.562,59 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička.
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4. Predlog sklepa: skupščina družbe
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
3. Sprejem razvojnih usmeritev s temelji
poslovne politike Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme razvojne usmeritve s
temelji poslovne politike Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana, za leto 2005 v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe za revizorja za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
1. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da dne 19. 6. 2005 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta: Janezu
Lotriču, Pavlu Demšarju, Janku Deželaku,
Ivanu Fermetu in Jožetu Staniču.
2. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe izvoli naslednje člane nadzornega sveta: Janeza
Lotriča, Pavla Demšarja, Janka Deželaka,
Ivana Fermeta in Jožeta Staniča.
Začetek štiriletnega mandata članov
nadzornega sveta je 20. 6. 2005.
Delničarji nastopajo na skupščini družbe osebno ali preko svojih zastopnikov oziroma pooblaščencev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost z osebnimi dokumenti.
Delničarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Republiko Slovenijo zastopa predstavnik Vlade Republike
Slovenije z ustreznim pisnim pooblastilom
Vlade Republike Slovenije.
Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopanje. Delničarje lahko zastopajo pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila, ki ga
izda delničar oziroma v imenu delničarja,
ki je pravna oseba, oseba pooblaščena za
zastopanje. K pooblastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za zastopanje delničarja,
ki je pravna oseba, je treba priložiti tudi
tekočo kopijo izpiska iz sodnega registra,
iz katerega je razvidno pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja izda
pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (preddverje dvorane) pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana, vsak delovni dan med 9.
in 15. uro, v tajništvu uprave.
Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana
Ob-12842/05
Na podlagi 42. člena statuta družbe Terme Olimia d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Terme Olimia d.d., Podčetrtek,
Zdraviliška cesta 24,
ki bo dne 15. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta
24, v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Anica Krizmanič,
Verica Počivavšek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel Rojs.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2004 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2004 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe
Terme Olimia d.d. na dan 31. 12. 2004 v
višini 219,966.508,24 SIT.
Bilančni dobiček se ne razporeja zaradi intenzivnega investicijskega ciklusa,
v katerem se nahaja družba. Zato uprava predlaga, da je celotni bilančni dobiček
preneseni dobiček in se ga razporeja v
naslednjih letih.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina soglaša in pooblašča upravo, da
po svojem preudarku in v dobrobit družbe z
namenom povečanja premoženja in dobička družbe kupuje lastne delnice v obdobju
od junija 2005 do novembra 2006, katerih
skupni nominalni znesek lahko dosega največ 10% osnovnega kapitala družbe, po
ceni od 2.750 SIT do 5.100 SIT. Skupščina
upravo pooblašča tudi za prodajo kupljenih
lastnih delnic.
Pri nakupu in prodaji lastnih delnic se
izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev.
Prodajna cena pri odsvajanju lastnih
delnic ne sme biti nižja od najvišje nakupne
cene, pooblastilo za prodajo lastnih delnic
pa velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa.
Uprava sme tudi umakniti lastne delnice
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se bo dne 9. 9.
2005 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: Vidnar Mateji, Kač Niku, Čelar Tadeji in
mag. Zajec Igorju.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Vidnar Mateja,
2. Kač Niko,
3. Čelar Tadeja,
4. Žičkar Dušan,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 10. 9. 2005 dalje.

Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje od 10. 9. 2005 dalje.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Rating d.o.o., Gosposka
7, Celje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Terme Olimia d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Št. 120/05
Ob-12872/05
Na podlagi določil statuta delniške družbe TT Okroglica d.d. in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe Tekstilna tovarna
Okroglica d.d.,
ki bo v četrtek, 16. junija 2005 ob 12.
uri v prostorih uprave družbe TT Okroglica
d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič
Rudolf in Sonjo Harej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
TT Okroglica d.d. za poslovno leto 2004 in
revidiranih računovodskih izkazov ter predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem do revizijskega poročila, načina

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in obsega preverjanja vodenja družbe med
poslovnim letom 2004, predlog za razporeditev bilančnega dobička ter razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se
seznani s predstavitvijo letnega poročila
družbe TT Okroglica d.d. za poslovno leto
2004 in revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2004. V skladu
z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.2: na predlog
uprave in nadzornega sveta se bilančni
dobiček za poslovno leto 2004 v znesku
37,202.372,58 SIT uporabi:
– 1% čistega dobička za nagrado vsakemu članu nadzornega sveta, kar skupaj
znaša 1,116.071,18 SIT,
– 3% čistega dobička v znesku
1,116.071,18 SIT za nagrado upravi.
Razlika bilančnega dobička v znesku
34,970.230,22 SIT se uporabi za druge rezerve iz dobička.
Nagrada nadzornemu svetu in upravi
se izplača najkasneje v 60 dneh od dneva
zasedanja skupščine.
3. Izplačilo nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2004 izplača nagrada
v višini 1,116.071,18 SIT bruto.
4. Izplačilo nagrade upravi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom uprave za
delo v letu 2004 izplača nagrada v višini
1,116.071,18 SIT bruto.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2005
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
6. Potrditev celostne podobe družbe TT
Okroglica d.d. v poslovni sistem Fori.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta se sprejme
in potrdi celostna podoba družbe TT Okroglica d.d. v poslovni sistem Fori.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so vpisani kot lastniki delnic
družbe pri KDD Centralni klirinški depotni
družbi, d.d., Ljubljana, najmanj 10 dni pred
datumom skupščine in ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini, osebno ali s
priporočeno pošiljko v tajništvo družbe TT
Okroglica d.d. najpozneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine
istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2004, revidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto
2004, pisno poročilo nadzornega sveta in
predstavitev celostne podobe družbe TT
Okroglica d.d. v poslovni sistem Fori, je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe TT Okroglica d.d. v Volčji Dragi,
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja le-te.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-12873/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta delniške družbe Olma, Proizvodnja kemičnih izdelkov d.d., Poljska pot 2, Ljubljana, uprava
družbe vabi delničarje na
10. sejo skupščine
delniške družbe Olma, Proizvodnja
kemičnih izdelkov d.d.,
ki bo v torek dne 15. junija 2005 ob
13. uri na sedežu družbe Poljska pot 2, v
Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsedujočega skupščine in preštevalca
glasov na predlog uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke mag. Nine Češarek.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2004,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2004
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2004.
3. Delitev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
3.1. Skupni bilančni dobiček, ugotovljen za poslovno leto 2004, znaša
150,058.543,70 SIT in se uporabi:
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– za izplačilo dividend delničarjem
22,447.260 SIT, kar pomeni 90 SIT bruto
na delnico,
– za preneseni dobiček v znesku
127,611.283,70 SIT, o uporabi katerega bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih.
Pri tem se za izplačilo dividend uporabi preneseni dobiček iz let 1997 in 1998
v skupnem znesku 19,068.278,43 SIT in
druge rezerve iz dobička iz leta 1997 v znesku 3,378.981,57 SIT. Družba bo izplačilo
izvedla najkasneje do konca septembra
2005. Do izplačila so upravičeni delničarji,
vpisani v centralnem registru pri KDD na
dan skupščine.
3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja družbe v letu 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana za revidiranje poslovanja družbe za leto 2005.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje.
Letno poročilo za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta in druga gradiva za
skupščino s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovnik od 8. do 12. ure vključno do dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki so na dan 13. 6. 2005 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru Klirinško depotne družbe v Ljubljani.
Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Olma, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-12874/05
Na podlagi 36. člena statuta družbe Predilnica Litija d.d. uprava družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Predilnica Litija d.d.,
ki bo v torek, dne 14. 6. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi poslovne stavbe na sedežu
družbe v Litiji, Kidričeva 1, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalko glasov Vero Bric. Skupščini bo
prisostvoval notar Miro Bregar iz Litije.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2004 ter z uskupinjenim letnim poročilom skupine Predilnica Litija d.d. za leto 2004 ter poročilom
nadzornega sveta družbe o preveritvi sestavljenega poročila družbe ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave za leto 2004 ter
z uskupinjenim letnim poročilom skupine
Predilnica Litija d.d. za leto 2004 ter poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
sestavljenega poročila družbe.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
3. Sklepanje o višini in uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2004 znaša 171,118.781,60 SIT in se uporabi na naslednji način: za dividende delničarjem v višini 57,311.737,37 SIT, o preostanku bilančnega dobička bo odločeno v
naslednjih letih (preneseni dobiček).
Družba bo izplačala dividende iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let do leta
2000. Do dividende je upravičen delničar,
ki je vpisan v KDD na dan skupščine družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenujejo:
– Bojan Dejak, Artačeva 8, Ljubljana, z
dnem 15. 11. 2004,
– Franc Gider, Bičevje 7, Ljubljana, z
dnem 15. 6. 2005,
– Matjaž Zaviršek, Trdinova 13, Šmarje-Sap, z dnem 18. 12. 2003 z mandatom 4
leta, ki teče z dnem imenovanja dalje.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila družbe za leto 2005 se imenuje
družba In revizija d.o.o. iz Ljubljane.
6. Vprašanja in odgovori delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki morajo najmanj 3 dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti v tajništvu na
sedežu družbe. Hkrati z najavo udeležbe
morajo zakoniti zastopniki in pooblaščenci
predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je ob 13. uri v istem prostoru. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, soba št. 7, vsak dan od 13.
do 15. ure.
Predilnica Litija d.d.
uprava
Franc Lesjak
Ob-12881/05
Na podlagi 29. člena statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stolpniška 10, sklicuje uprava družbe
6. skupščino delničarjev,
ki bo 14. 6. 2005 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 3. nadstropju na Dunajski
56 v Ljubljani, s pričetkom ob 13. uri in naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
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Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Majda
Volaj, seji prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2004.
Predlog sklepov:
a) Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2004, ki znaša 1.128,960.000 SIT se prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček in o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
c) Na podlagi 55. in 56. člena statuta
družbe se članom nadzornega sveta izplača nagrada v skupni višini 5,532.000
SIT, upravi ter delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pa v skupni višini 6,112.000 SIT. Nagrade se izplačajo
do 30. 9. 2005 v breme tekočih poslovnih
stroškov.
3. Nakup lastnih delnic.
Predloga sklepov:
a) Skupščina na podlagi 8. alinee prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča
upravo družbe, da kupi lastne delnice družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni nominalni znesek kupljenih
lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe,
da po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne v skladu tretjega odstavka
356. člena ZGD, brez nadaljnega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa
iz prejšnje a) točke izključi prednostna pravica vseh delničarjev.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2005 se
imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za 4. točko dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale točke dnevnega reda pa uprava in nadzorni
svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo 4. 6. 2005 in ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, najkasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine
se lahko v imenu delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki ima pisno
pooblastilo, katerega je dostavil družbi v
roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim
dokumentom.

Skupščina veljavno odloča, če so na
seji prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% zastopanega
osnovnega kapitala.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2004, mnenjem revizorja, pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, se nahaja na sedežu
družbe, v tajništvu direktorja podjetja in je
na vpogled delničarjem družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od objave sklica
do dneva skupščine, pri Majdi Volaj.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje
v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-12882/05
Na podlagi 79. člena statuta Cestnega
podjetja Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., sklicuje uprava družbe
6. skupščino delničarjev,
ki bo 14. 6. 2005 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 3. nadstropju na Dunajski
56 v Ljubljani, s pričetkom ob 14.30 in naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev prisotnosti, imenovanje organov skupščine in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da ločeni razredi delnic lahko zasedajo, za predsednika skupščine in ločenega glasovanja razredov A, B in C se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki glasov se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Majda
Volaj, skupščini prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepov:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju 31. 12.
2004 znaša 568,325.000 SIT, se prenese v
naslednje obdobje kot preneseni dobiček in
o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Upravi družbe in nadzornem svetu
družbe se za leto 2004 podeli razrešnica.
3. Lastne delnice družbe.
Predlog sklepov:
a) Skupščina na podlagi osme alinee
prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da kupi lastne delnice
družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni nominalni znesek kupljenih
lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
– najnižja cena delnice je nominalna
vrednost delnice, najvišja cena delnice je
knjigovodska vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa.
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Skupščina pooblašča upravo družbe,
da po izvršenem nakupu kupljene lastne delnice umakne v skladu s tretjim odstavkom 356. člena ZGD, brez nadaljnega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa iz prejšnje a) točke izključi prednostna
pravica vseh delničarjev.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe za 4-letni mandat, od dneva
izvolitve dalje, se izvolijo:
– Bojan Hočevar,
– Mihael Bizjak,
– Zvone Šavor.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2005 se
imenuje KPMG Slovenije, Podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Predlagatelj sklepov za 4. in 5. točko
dnevnega reda je nadzorni svet družbe,
za ostale točke dnevnega reda pa uprava
družbe in nadzorni svet družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 4. 6. 2005 in ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi
najkasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine se lahko v imenu delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
ima pisno pooblastilo, katerega je dostavil
družbi v roku za prijavo udeležbe na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim
osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo najkasneje 30 minut pred zasedanjem,
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila 2004,
mnenjem revizorja ter pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila, je na vpogled na sedežu
družbe (Majda Volaj) vsak delovni dan od
10. do 12. ure, od dneva objave sklica
do dneva skupščine. Morebitni utemeljeni
nasprotni predlogi k posameznim točkam
dnevnega reda se pisno sporočajo upravi
družbe najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana družba
pooblaščenka, d.d.
uprava družbe
Ob-12883/05
KOPA računalniški inženiring d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec vabi delničarje na
10. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 21. junija 2005 ob 16. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.

Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2004;
b) izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2004 znaša
94,038.060 SIT;
c) del bilančnega dobička v bruto višini 13,662.460 SIT se razdeli za dividende delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi. Delničarjem se
do dne 31. 8. 2005 izplača dividenda, ki
znaša 460 SIT bruto na delnico. Izplačilo
se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 1998 v višini 2,352.350,78
SIT in 11,310.109,22 iz nerazporejenega
dobička poslovnega leta 2002;
d) članom nadzornega sveta se za
delo v preteklih obdobjih izplača nagrada in sicer predsedniku nadzornega sveta
150.000 SIT neto, članoma pa 100.000
SIT neto.
Predsedniku uprave se za leto 2004
izplača nagrada v višini 500.000 SIT neto.
Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2002;
e) o preostalem delu bilančnega dobička v višini 78,721.806,56 SIT bo odločeno
v naslednjih letih;
f) skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2004, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo s
predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 14 vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi v
Ljubljani po stanju na dan 16. 6. 2005,
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic
predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, in sicer najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
17. 6. 2005. Pooblaščenci morajo v istem
roku predložiti tudi pisna pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Računalniški inženiring
Slovenj Gradec
uprava: Bernard Osvald
Ob-12884/05
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
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8. skupščino
delničarjev družbe ABC Group, družba
pooblaščenka d.d. Lendavska 11,
Murska Sobota,
ki bo 15. 6. 2005 ob 9.30, v prostorih
družbe ABC Pomurke – International, Mednarodna trgovina d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša
na preveritev letnega poročila družbe ABC
Group, družba pooblaščenka d.d. Murska
Sobota za poslovno leto 2004.
2a) Obravnavanje in odločanje o delitvi bilančnega dobička družbe za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme delitev bilančnega dobička za leto 2004
s predloženim besedilom.
2b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe
ABC Group, družba pooblaščenka d.d. za
poslovno leto 2004.
3. Odločanje o prodaji delnic, ki so v lasti
družbe.
Predlog sklepa: delnice, ki so v lasti
družbe, se prodajo v skladu s predlogom
uprave.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
revizorja družbe za leto 2005 imenuje ITEO
– Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o. Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Neposredno ob prihodu na skupščino pa naj
se udeleženci skupščine prijavijo v tajništvu
uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska 11, vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, 14 dni pred skupščino.
ABC Group, družba pooblaščenka d.d.
Murska Sobota
uprava družbe – direktor
Št. 89
Ob-12887/05
Na podlagi 7.3 točke Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d. Nova
Gorica, Sedejeva ulica 6, sklicuje uprava
družbe
10. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 15. junija 2005 ob 13. uri
v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva ulica 6.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvoli predlagane kandidate in notarja.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi
letnega poročila družbe za leto 2004.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
389,760.000 SIT, se zmanjša z umikom
77.107 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico, ki jih je družba
pridobila kot lastne delnice, torej v skupni
nominalni vrednosti 154,214.000 SIT, tako
da po zmanjšanju znaša 235,546.000 SIT.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 79,674.000 SIT se izvede z umikom 39.837 delnic z nominalno vrednostjo
2.000 SIT v skladu s tretjim odstavkom
356. člena ZGD v breme rezerv za lastne
delnice v znesku 178,194.822,62 SIT.
V kapitalske rezerve se odvede znesek 79,674.000 SIT ter temu znesku sorazmeren del prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala v znesku
90,342.348,60 SIT.
c) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 74,540.000 SIT z umikom 37.270
delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT
se izvede kot redno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s 347. do 352. členom
ZGD.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala iz
točke b) in c) se izvede iz razlogov iz tretjega odstavka 243. člena ZGD.
Osnovni kapital se v obeh primerih
zmanjša z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register.
e) Upnikom, katerih terjatve so nastale
pred objavo vpisa sklepa iz točke c) v sodni
register, je treba dati zavarovanje, kolikor
ne bi mogli biti poplačani, če terjatev prijavijo v 6 mesecih po objavi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
4. Sprememba ﬁrme in sedeža družbe.
Predlog sklepa:
a) V ﬁrmi družbe se črta besedi »Nova
Gorica«. Firma družbe se odslej glasi: »Manufaktura Trgovsko podjetje d.d.«.
b) Sedež družbe se spremeni. V oznaki
sedeža družbe se črta vejica in besedilo
za vejico. Sedež družbe je odslej Nova
Gorica.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) V točki 1.1 statuta se črta besedi
»Nova Gorica«.
b) Točka 1.3 se spremeni in se glasi:
»1.3. Sedež družbe je v Novi Gorici.
O poslovnem naslovu v okviru sedeža družbe odloča uprava. Sprememba poslovnega naslova ni sprememba statuta
družbe.«
c) V točki 3.1. se prvi stavek z vpisom
zmanjšanja osnovnega kapitala pod točko
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3.b) dnevnega reda v sodni register spremeni in se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
310,086.000 SIT in je razdeljen na 155.043
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.«
d) V točki 3.1. se prvi stavek z vpisom
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
pod točko 3.c) dnevnega reda v sodni register spremeni in se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
235,546.000 SIT in je razdeljen na 117.773
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.«.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Sprejme se odstop Martina Murovca z
mesta člana nadzornega sveta.
Kot novega člana nadzornega sveta se
izvoli Igorja Makaroviča.
7. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje
revizijsko hišo In revizija d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 15. junij 2005
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo biti pisna in ostanejo družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo biti izdana po postopku in z vsebino,
skladno določilom XII. poglavja Zakona o
prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici na Sedejevi ulici 6,
vsak delovni dan od prvega dne po objavi
sklica od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Odločanje
O sklepih pod točkami 1., 2., 6. in 7.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov, o sklepih pod točkami 3.,
4. in 5. dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Manufaktura Trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-12895/05
Na osnovi točke Č. – šestega poglavja
Statuta delniške družbe Primat, tovarna

kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
X. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo 14. 6. 2005, na sedežu družbe v
prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22,
Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine Andrej
Herzog in dve preštevalki glasov – Vera
Senekovič in Rozman Slavica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Primat d.d. za leto 2004 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Primat
d.d. za leto 2004 ter poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:
1. Na dan 31. 12. 2004 znaša bilančni
dobiček 176,109.971,55 SIT, ki ostaja nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizijsko družbo ITEO
Abeceda, Maribor.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor,
tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu uprave
družbe in sicer najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
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Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22,
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.

ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan
na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a,
Maribor od 23. 5. 2005 dalje med 10. in 12.
uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek

Ob-12900/05
Na podlagi določil 6.3. in 6.5. Statuta
delniške družbe TIB Terminal d.d. Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe TIB Terminal d.d.
Ilirska Bistrica,
ki bo v sredo, dne 15. 6. 2005 ob 9. uri
v sejni sobi družbe Skupina Viator&Vektor
d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje predsednika skupščine ter preštevalca
glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval notar Andrej Škrk.
2. Sprejetje sklepa o začetku redne
likvidacije družbe skladno s 374. členom
ZGD.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se družba TIB Terminal d.d.
Ilirska Bistrica, s sedežem Ilirska Bistrica,
Šercerjeva 17, likvidira po postopku redne
likvidacije delniške družbe. Razlog za likvidacijo je neizvrševanje poslovnih funkcij
družbe že od 1. 11. 2002 naprej. Rok za
prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave sklepa. Za likvidacijskega upravitelja se
imenuje Vekoslav Šket, univ. dipl. pravnik,
stanujoč Žorgova 87, Ljubljana. Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za
svoje delo v višini 650.000 SIT bruto.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo
na skupščini, in sicer najmanj tri dni pred
sklicano sejo. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto, s telegramom na naslov
družbe ali po telefaksu 05/71-41-219. V prijavi se navede ime in priimek oziroma ﬁrmo
delničarja, naslov oziroma sedež delničarja
ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila

morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, v kadrovski službi družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine
v skladu z določili istega dne ob 10. uri v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
TIB Terminal d.d.,
Ilirska Bistrica
uprava
Ob-12906/05
Na podlagi 7.2 točke Statuta Pogrebnega podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije
39/a uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Skupščina bo 20. 6. 2005 s pričetkom
ob 11. uri v prostorih Obrtne zbornice Maribor, Titova 63, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednico
skupščine Danica Cussigh, za preštevalca
glasov Rado Škoﬁč in Jože Leskovar. Seji
bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2004 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta iz 274.a člena ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o
poslovanju družbe v letu 2004 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta iz
274.a člena ZGD-F.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
3.1 Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2004 v skupnem znesku
3,948.003,14 SIT ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko družbo Constantia MT & D d.o.o.,
Vilharjeva 27, 1113 Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko,
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Ob-12924/05
Na podlagi 35. in 37. člena statuta družbe D.P. Steklarna Hrastnik, družba pooblaščenka, d.d., Cesta 1. maja 14, uprava
sklicuje
4. skupščino
D.P. Steklarne Hrastnik, družbe
pooblaščenke, d. d. Hrastnik,
Cesta 1. maja 14,
ki bo dne 16. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja 14, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine: mag. Stojana Binderja,
– dve preštevalki glasov: Sabina Medved in Mojca Lavrič,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi dobička
ustvarjenega v letu 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček, ustvarjen v letu 2004 v višini
345.131,02 SIT, se v celoti uporabi za pokrivanje izgube.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico upravi družbe
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
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Skupščina zaradi podane odstopne izjave članice nadzornega sveta Mojce Jazbinšek Volk imenuje z dnem 16. 6. 2005
naslednjega člana nadzornega sveta:
Saša Pušnika, rojenega 23. 7. 1976.
Mandat imenovanega člana nadzornega sveta je 4 leta od imenovanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 11. ure v času
od dneva objave sklica skupščine z dnevnim redom do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo na
skupščini delničarji ali njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in
morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
D.P. Steklarna Hrastnik,
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Št. 2/2005
Ob-12929/05
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
7. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
ki bo dne 16. 6. 2004 ob 13. uri v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha, za preštevalki glasov se določi Milena
K. Guzič in Tina Hvastja, za notarja se
povabi Dravo Ferligoj.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d. za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274. členu Zakona o gospodarskih družbah, ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za
leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina sprejme letno poročilo
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.
za leto 2004, mnenje revizorja za leto
2004 in pisno poročilo nadzornega sveta
za leto 2004.
b) Iz sredstev nerazporejenega dobička iz leta 2004 se izplača nagrada članom
nadzornega sveta v višini 2,100.000 SIT
in nagrada upravi delniške družbe v višini
2,180.000 SIT bruto.
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Preostanek bilančnega dobička leta
2004 v višini 122,076.263,13 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.
c) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeljuje razrešnico za delo v letu
2004.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revizijo in poslovno svetovanje, d.o.o.
iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vsak delavnik od 10. do 12. ure v tajništvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji in njihovi pooblaščenci vpisani v KDD na dan 13. 6.
2005 in katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj
3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet
Št. 07/05-7
Ob-12930/05
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
9. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v sredo, 15. junija 2005, v prostorih družbe, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s
pričetkom ob 14. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvoli za predsedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in
dve preštevalki glasov Matejo Stanič Rudolf in Darjo Ažman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova cesta 20.
2. Skupščino se seznani z Letnim poročilom Žito Gorenjke, d.d. za leto 2004
in Poročilom nadzornega sveta za leto
2004 z mnenjem k Letnemu poročilu za
leto 2004.
Podelitev razrešnice glavnemu direktorju družbe in vsem članom nadzornega
sveta in obravnava ter sprejem predloga
sklepa o uporabi bilančnega dobička za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepov glavnega direktorja in
nadzornega sveta:
sklep št. 2.1.:
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
glavnemu direktorju in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
sklep št. 2.2.:
Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejem sledečo uporabo bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi:
Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. december 2004 znaša
216,932.837,35 tolarja, zajema pa čisti
dobiček poslovnega leta 2004 in preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let.
Del bilančnega dobička v višini
27,678.240 tolarjev se razdeli delničarjem
v obliki dividend. Dividenda znaša bruto
30 tolarjev na delnico. Za lastne delnice
se dividenda ne izplača.
Izplačilo dividend izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 1998.
Dividende se bodo izplačale do
27. oktobra 2005 delničarjem, ki bodo
vpisani v delniško knjigo na dan sprejema
skupščinskega sklepa.
Ostanek bilančnega dobička v višini
189,254.597,35 tolarja se ne razporedi.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2005 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8 A, Ljubljana.
Prijava udeležbe in uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Žito
Gorenjka d.d vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
tudi preko pooblaščencev, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, katero mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred dnem
izvedbe skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano Letno poročilo za leto 2004 in Poročilo nadzornega sveta, bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe, v tajništvu
družbe v Lescah, Rožna dolina 8, od 9.
do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Žito Gorenjka d.d.
Franci Čampa,
glavni direktor
Ob-12933/05
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega odstavka 283. člena Zakona o gospo-
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darskih družbah, uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo
delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej v
tajništvu uprave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., na njenem sedežu v Kopru,
Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 15. uri v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

18. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 15. 6. 2005, ob 14. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2004 z
mnenjem nadzornega sveta, poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004
ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa: skupščina TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je
seznanila z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje
revizijske službe za poslovno leto 2004 z
mnenjem nadzornega sveta ter poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina za poslovno leto 2004 podeljuje razrešnico.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančna izguba na dan
31. 12. 2004 znaša 1.369,000.024,66 SIT.
Sestavljena je iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 622,582.092,43 SIT in izgube tekočega leta v višini 746,417.932,23
SIT.
O pokrivanju izkazane bilančne izgube
v skupni višini 1.369,000.024,66 SIT se bo
odločalo v naslednjih poslovnih letih.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers
d.o.o.
5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog
sklepa:
osnovni
kapital
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki znaša 2.419,740.000 SIT, se poveča za
398,500.000 SIT, tako da bo znašal po povečanju 2.818,240.000 SIT. Povečanje se
opravi z izdajo 39.850 novih navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene nove
delnice 10.000 SIT in emisijsko vrednostjo
te delnice 10.000 SIT.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan roka za vpis delnic
s strani prednostnih upravičencev, določen
v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev
bodo ponujene v drugem krogu v odkup
zainteresiranim delničarjem zavarovalnice.
Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri
čemer se bo upoštevalo pravilo prednosti

glede na vrstni red vpisa do popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala iz 1.
točke tega sklepa se opravi in se nove
delnice izdajo na naslednji način in pod
naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Vrsta in razred novih delnic
Nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova
delnica daje njenemu imetniku pravice,
določene s statutom zavarovalnice za druge navadne, že izdane delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en razred. Nove
delnice so prosto prenosljive.
Nominalna vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic je 398,500.000 SIT.
Emisijska vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je 398,500.000 SIT.
Način izdaje novih delnic.
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih
delnic v centralni register KDD Centralne
klirinško depotne družbe, d.d., je pooblaščena uprava zavarovalnice.
Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom zavarovalnice in sklepom skupščine o delitvi
dobička, pri čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2005 v
višini, ki je sorazmerna času od njihovega
vplačila do zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 27. 6. 2005 in
bo potekal do vključno 8. 7. 2005. Vpis in
vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel 11. 7. 2005 in bo potekal do vključno
21. 7. 2005.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih
zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak
delovni dan v času vpisa od 9. do 12.
ure.
Nove delnice morajo biti vplačane
na račun zavarovalnice pri Abanki Vipi,
d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885, najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega
sveta zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic najdlje do 29. 7. 2005.
Če ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po
izteku roka za vplačilo delnic.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo v skladu s
pravili KDD Centralne klirinško depotne
družbe, d.d.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega reda morajo biti predloženi v pisni
obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu
uprave družbe v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine.
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Št. 33/05
Ob-12934/05
Uprava in nadzorni svet KDD d.d. v
skladu z drugim odstavkom 283. člena
ZGD objavljata vabilo na
11. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 13. junija 2005 ob 12. uri v veliki konferenčni dvorani v pritličju poslovne
stavbe Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na
istem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov delovnega predsedstva: za
članici delovnega predsedstva se imenujeta Alenka Markič in dr. Nina Plavšak.
2. Obravnava letnega poročila za leto
2004, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in o podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega
sveta družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2004 znaša
446,792.391,66 tolarjev.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2004 se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev delničarjem se uporabi
105,040.000 tolarjev, tako da dividenda na
delnico znaša 202.000 tolarjev. Izplačilo
dividend se opravi v petnajstih dneh po datumu skupščine osebam, ki so dva delovna
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dneva pred dospelostjo dividende vpisane
kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta po 42. členu statuta družbe se
uporabi 5,250.000 tolarjev.
c) Dividende in nagrade članom nadzornega sveta se v skupnem znesku
110,290.000 tolarjev izplačajo iz preostanka
prenesenega čistega dobička leta 2000.
d) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 336,502.391,66 tolarjev
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
Sklep o podelitvi razrešnice: članom
uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2005: za revizorja, ki bo revidiral letno
poročilo družbe za leto 2005, se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.,
management, consulting in revizija, Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda:
K tč. 2:
– letno poročilo za leto 2004, ki ga je
29. 3. 2005 sestavila uprava družbe, in ki
ga je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
KPMG Slovenija d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana z dne 18. 3.
2005,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
letnega poročila za leto 2004 z dne 9. 5.
2005.
Gradiva so delničarji prejeli z vabilom
za sklic skupščine in jih od dneva objave
tega sklica lahko pregledajo tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski 48 v Ljubljani, vsak dan od 9. do 12. ure pri Ivanki
Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe
se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo
oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom
zasedanja skupščine.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
predsednik nadzornega sveta
mag. Bogomir Kos
Ob-13113/05
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS,
d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 14. 6. 2005, ob 13.
uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva
cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
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3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in s konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2004 ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
6. Imenovanje revizorja.
7. Sklepanje o višini plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in o
višini sejnine za seje nadzornega sveta.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2) Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov
Nataša Gornik, Tamara Groznik in Marjeta
Slapšak. Na seji prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.
Ad 3) Skupščina se seznani z letnim
poročilom in s konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta.
Ad 4)
a)
Bilančni
dobiček
v
višini
1.897,183.275,73 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenih dobičkov iz let 1997, 1998,
2001, 2002, 2003 in 2004, se razdeli na
naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
160 SIT na delnico,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 10,000.000 SIT,
– za izplačilo nagrade članici uprave
družbe v bruto znesku 1,500.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo po prvih treh alineah prejšnjega odstavka se porabi preneseni dobiček iz let 1997 in 1998.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani kot imetniki delnic družbe pri
KDD, d.d., Ljubljana, na dan 16. 6. 2005.
Dividende in nagrade nadzornemu svetu ter članici uprave družbe se izplačajo do
31. 10. 2005.
b) V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
Ad 5) V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji prodajni ceni 5.000 SIT in najvišji prodajni ceni 7.000 SIT za delnico.
Ad 6) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS za leto 2005 se imenuje
revizijska družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana.
Ad 7)
a) Plačilo za opravljanje funkcije članov
nadzornega sveta znaša 7.200 EUR bruto
letno in 12.000 EUR bruto letno za predsednika nadzornega sveta.
b) Sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta znaša 300 EUR bruto za
člane nadzornega sveta in 375 EUR bruto
za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 10. 6. 2005 in ki svojo udeležbo

prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine pred dvorano, kjer bo
zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih
ob 16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino na seji zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe v poslovnih prostorih družbe Dalmatinova ulica
2, 1538 Ljubljana, vsak delavnik med 10. in
12. uro pri Tamari Groznik.
DZS, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
Št. 24/2005

Ob-13147/05

Na osnovi 19. člena Statuta uprava
družbe Alpos industrija kovinskih izdelkov
in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, sklicuje
9. skupščino
Alpos, d.d.,
ki bo dne 20. junija 2005 ob 10. uri v Hotelu Žonta v Šentjurju, Ul. Valentina Orožna
4, Šentjur.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednika skupščina Franca Bana, za
preštevalca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Artnaka ter imenuje notarja na skupščini
Dokler Andreja, notarja v Brežicah.
3. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2004 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Izkazan bilančni dobiček po stanju na
dan 31. 12. 2004 v znesku 128,429.125,16
SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta predstavnike kapitala se za dobo štirih let izvolijo: mag. Vlado Šprah, Branko Apat, Franc
Ban, Jan Palička.
Svet delavcev obvešča skupščino, da
sta predstavnika delavcev v nadzorni svet
izvoljena: Velimir Plavsteiner in Simon Židan.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja se na predlog nadzornega sveta predlaga revizijska
družba ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
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6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Članom nadzornega sveta, ki jim izteče mandat v letu 2005, se v breme poslovnih stroškov leta 2005 izplačajo nagrade
oziroma plačilo za njihovo delo v skupnem
bruto znesku 6,200.000 SIT, od tega predsedniku nadzornega sveta bruto znesek
1,200.000 SIT, posameznim članom pa
bruto 1,000.000 SIT.
b) Članom nadzornega sveta se namesto sejnine določi nagrada oziroma plačilo
za njihovo delo v neto znesku mesečno
400 EUR in predsedniku nadzornega sveta
v neto znesku mesečno 500 EUR.
Opomba: Predlagatelj sklepa pod 4. in
5. točko je nadzorni svet, vseh drugih pa
uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak delovni dan od 12. do 13. ure po objavi dnevnega reda.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvo uprave družbe Alpos, d.d., Ul. Leona
Dobrotinška 2, Šentjur.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno četrtka, 16. 6. 2005)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziroma dostavijo pooblastilo v tajništvo
uprave družbe, zaradi priprave glasovnic
in priprave prostora za skupščino. Pravočasna pisna prijava in predložitev pooblastila sta pogoj za udeležbo in odločanje
na skupščini.
Ob vseh točkah dnevnega reda se glasuje za ali proti na podlagi glasovnic, ki
jih udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno
dvorano, kjer se vpišejo tudi v poseben
seznam udeležencev.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
predsednik uprave
Mirjan Bevc, univ. dipl. ek.
Ob-13185/05
Na podlagi 30. člena Statuta družbe
Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.,
Nicina 10, 2391 Prevalje, sklicujemo
redno skupščino delničarjev,
ki bo na sedežu družbe Paloma Prevalje
d.d., dne 14. 6. 2005 ob 10. uri, ob prisotnosti notarja Janeza Mlakarja.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.,
Nicina 10, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi.
Skupščina ugotovi prisotnost notarja Janeza Mlakarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila in
mnenja o revizijskem poročilu, obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančne
izgube za poslovno leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornem svetu ter
izvolitev novih članov nadzornega sveta
in prokurista.
Predlog sklepa:
a) Skupščina delničarjev družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe
za leto 2004, ki ga je potrdil nadzorni svet
in s poročilom nadzornega sveta družbe
Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d. za
poslovno leto 2004.
b) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004
znaša 21.465 SIT in se prenese v naslednje poslovno leto.
c) Skupščina delničarjev družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d. podeli
razrešnico upravi in nadzornem svetu za
poslovno leto 2004.
d) Skupščina delničarjev družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d. imenuje
nove člane nadzornega sveta:
– Marko Odlazek,
– Jože Čad,
– Igor Sekirnik;
in prokurista: Rudolf Vrečar.
Mandat članov nadzornega sveta in
prokurista traja 4 leta od dneva izvolitve
dalje.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2005 imenuje revizorska hiša
KPMG, Slovenija d.o.o., Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem predloga sprememb statuta družbe Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe. Na podlagi sprejetih sprememb in
dopolnitev se izdela čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu Palome
Prevalje d.d., na Prevaljah, Nicina 10, vsak
delavnik od 9. do 12. ure od dneva prejema
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po prejemu tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih. Pooblastila morajo biti pisna.
Pogoj za glasovanje na skupščini je,
da delničarji prijavijo svojo udeležbo pisno
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najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava je pravočasna, če prispe na sedež
družbe do navedenega dne.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d.
direktor družbe
Branko Čas
Ob-13294/05
Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d.
Ljubljana uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
delničarjev Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana,
ki bo v petek, 17. 6. 2005 ob 13. uri
na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca
glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004, revizorjevim
mnenjem in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
3. Sklep o delitvi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Bilančni dobiček družbe v višini
411,189.853,06 SIT se uporabi na naslednji način:
– 213,650.080 SIT bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2004 se uporabi
za izplačilo dividend delničarjem družbe
(224 SIT bruto na delnico), ki se izplačajo
do 31. 12. 2005; do dividend so upravičeni
vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 21. 6. 2005;
– 8,000.000 SIT se uporabi za izplačilo
nagrade nadzornemu svetu;
– preostanek bilančnega dobička v višini 189,539.773,06 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi družbe
in članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizijo poslovnega
leta 2005 revizijsko družbo Constantia UHY
d.o.o.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do
12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o
lastništvu delnic, osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Uprava Nama d.d. Ljubljana
Ob-13323/05
Na podlagi 6. točke Statuta družbe Svilanit d.d. uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom družbe, sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe Svilanit d.d.,
za dne 16. 6. 2005 ob 10. uri na sedežu
družbe v Kamniku, Kovinarska 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalca glasov Janez Kovačič in Alojz
Jerman. Skupščini prisostvuje notar Vojko
Pintar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in revizorskim poročilom za
poslovno leto 2004, podelitev razrešnice
upravi ter nadzornemu svetu in odločitev o pokrivanju izgube iz poslovnega leta
2004.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe in z revizorskim
poročilom za poslovno leto 2004.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2004.
c) Ugotovljena izguba družbe za poslovno leto 2004 se v višini 48,324 mio SIT
pokrije v breme rezerv iz dobička, v višini
463,184 mio SIT pa v breme zakonskih
rezerv.
3. Poročilo uprave skupščini družbe o
reorganizaciji poslovnih funkcij družbe ter
poslovnem povezovanju družbe z družbo
BPT d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe je
seznanjena s poročilom uprave o poslovnem povezovanju družbe z družbo BPT
d.d. in povezovanje podpira.
4. Pooblastilo upravi za nakup in umik
lastnih delnic.
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Predlog sklepa: uprava družbe je pooblaščena, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe v obdobju od 15. 7.
2005 do 31. 12. 2006 permanentno kupuje
lastne delnice po prodajni ceni, ki za eno
delnico ne bo nižja od enega tolarja in ne
višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti
delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu
lastnih delnic. Uprava tako lahko pridobiva
delnice za vse namene iz prvega odstavka
240. člena ZGD in za druge namene. Uprava
je na podlagi tega pooblastila pooblaščena
tudi za umik tako pridobljenih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju
in odsvajanju lastnih delnic je prednostna
pravica dotedanjih delničarjev izključena. Za
spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega
kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki
bo izvedeno na podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni svet družbe.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: v skladu s predlogom
uprave družbe in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe, se osnovni kapital
družbe, ki znaša 820,814.000 SIT, zmanjša za
91,000.000 SIT na znesek 729,814.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala za navedeni
znesek se izvede z umikom 45.500 lastnih
delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT. Delnice in pravice iz lastnih delnic, ki so predmet umika, se razveljavijo. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je v uskladitvi višine
osnovnega kapitala družbe z obsegom poslovanja družbe. Ta sklep razveljavlja sklep, ki je
bil sprejet pod 3. točko na 10. skupščini družbe. Za spremembo besedila statuta družbe v
skladu s tem sklepom je pooblaščen nadzorni
svet družbe.
6. Umik delnic družbe Svilanit tekstilna
tovarna d.d., Kamnik z organiziranega trga
vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa:
Delnice družbe Svilanit d.d., z oznako
SKAG se umaknejo z organiziranega trga
vrednostnih papirjev.
Na podlagi 542/IV člena ZGD družba določa odškodnino v višini 2.000 SIT za delnico,
za katero bi bila podana zahteva za odkup po
545/I členu ZGD.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe za
poslovno leto 2005 se na predlog nadzornega
sveta imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda, z letnim poročilom uprave in nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave družbe na sedežu družbe, od dneva
objave sklica skupščine do začetka skupščine
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana,
na dan 10. 6. 2005 in ki bodo sami ali prek
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj tri dni pred dnem, ko bo zasedanje skupščine, to je najmanj do vključno dne
13. 6. 2005, na naslov družbe Svilanit d.d.,
Kamnik, Kovinarska 4. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma izpisek iz sodnega registra.
Svilanit d.d.
uprava

Nasprotni predlog
Št. 42
Ob-12885/05
Uprava delniške družbe Tkanina, Trgovsko podjetje, d.d., Wolfova 10/a, Ljubljana,
obvešča delničarje, da je za sklicano skupščino dne 7. 6. 2005 manjšina delničarjev (več kot 10% zastopanega osnovnega
kapitala), v 7 dnevnem roku od sklicane
skupščine, k 3. točki dnevnega reda sklicane skupščine, podala nasprotni predlog.
Nasprotni predlog se glasi: za člana v
nadzornem svetu predlagamo Budna Albina in Laba Vido.
V skladu s 300. členom ZGD se o predlogu delničarjev odloča pred predlogom
nadzornega sveta.
Tkanina, Trgovsko podjetje, d.d.
direktor: Saša Čermelj

Zavarovanja
SV 110/05
Ob-13301/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa hipotekarne devizne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarja Alojza Slavka
Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 110/05 z dne
6. 5. 2005, je bilo celotno stanovanje št.
104 v izmeri 54,06 m2, identiﬁkacijski znak
dela stavbe 00470/104, v 3. in 4. etaži poslovno stanovanjske zgradbe v Ormožu,
vhod Vrazova ulica 2a, stoječe na parc.
št. 518/1 in 519/3 k.o. Ormož, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 8. 1996,
sklenjene s prodajalcema Mladenom in
Karolino Putarek, last zastaviteljice Blanke Pavlović, Vrazova ulica 2a, Ormož, do
celote, zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnice Simone Ivanuša, Ul. Heroja Kerenčiča 9, Ormož, v
višini 25.000 EUR s pripadki, s končno
zapadlostjo terjatve 8. 5. 2020.
SV 582/2005
Ob-13302/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 582/2005 z dne
4. 5. 2005, je bila nepremičnina, poslovni
prostor v pritličnem in kletnem delu objekta Jezdarska ul. 1, v izmeri 161,10 m2, ki
stoji na parc. št. 856/1, pripisani pri vl. št.
1208 k. o. Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja DEN d.o.o., matična št. 1873253,
s sedežem v Mariboru, Jezdarska ul. 1, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
15. 2. 2005, s prodajalko Mestno občino
Maribor, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarnih terjatev v višini
13,000.000 SIT s pripadki in v višini 37.500
EUR s pripadki.
SV 588/2005
Ob-13303/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 588/2005 z dne
6. 5. 2005, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 10, v IV. nadstropju v izmeri
65,04 m2, v večstanovanjski stavbi Prežihova ul. 17, Maribor na parc. št. 1447/1, k.o.
Koroška vrata, ki je last dolžnika in zastavi-
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telja MEDIS-M d.o.o., matična št. 5981506,
s sedežem v Mariboru, Zagrebška cesta
40, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 4. 2005, s prodajalcem Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ
13,000.000 SIT.

godbe znaša 3,12% p.a., z rokom vračila
v 180 zaporednih mesečnih obrokih, od
katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne
30. 4. 2020, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika v primeru, če je dolžnik v zamudi s
plačilom začetne ali dveh zaporednih mesečnih obveznosti, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
te kreditne pogodbe.

SV 596/2005
Ob-13306/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 596/2005 z dne
6. 5. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje št. S 14 v skupni izmeri 96,51 m2 bivalni
del in 7,88 m2 klet, v večstanovanjski stavbi na naslovu Prvomajska ul. 30, Maribor,
stoječi na parceli št. 368/2, k.o. Tezno, ki je
last dolžnika in zastavitelja Igrec Daliborja,
EMŠO 2312974500069, stanujočega Limbuš, Ob Blažovnici 39 in zastaviteljice Bogdane Igrec, EMŠO 2102977505237, stanujoče Limbuš, Ob Blažovnici 39, za vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. G-P-051001, sklenjene dne 25. 4. 2005
s prodajalcem Raiffeisen Leasing trgovina in leasing d.o.o., zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 14,000.000 SIT s pripadki.
SV 598/2005
Ob-13307/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora opravilna številka SV 598/2005
z dne 10. 5. 2005, je bila nepremičnina,
ident. št. 00483/018 – stanovanje št. S20
v mansardi v etaži 5,1 s pripadajočo kletno
shrambo št. 20 v izmeri 44,12 m2, v večstanovanjskem objektu Ruška cesta 32a,
Bistrica ob Dravi, k.o. Bistrica pri Limbušu, ki je last dolžnice in zastaviteljice Nine
Motaln, EMŠO 0309974505267, stanujoče
Maribor, Tančeva ulica 1, do celote, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela
stavbe številka B/S20 s Splošnimi pogoji
prodaje opr. št. SV 1128/2004, sklenjene
dne 21. 4. 2005, s prodajalcem Prevent
gradnje podjetje za gradbeni inženiring
d.o.o., Kidričeva ulica 6, Slovenj Gradec,
zastavljena v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
43.248 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 600/2005
Ob-13309/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 600/2005 z dne 6. 5.
2005, je bilo podstrešje v izmeri 261,15 m2,
v poslovno stanovanjskem objektu v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 13, stoječem
na parc. št. 1781 katastrska občina Maribor-Grad; ident. št. 33 – poslovni prostor
v IV. nadstropju v izmeri 32,11 m2, katastrska občina Maribor-Grad, ident. št. 34
– poslovni prostor v IV. nadstropju v izmeri
19,47 m2, katastrska občina Maribor-Grad,
ident. št. 35 – poslovni prostor v IV. nadstropju v izmeri 19,63 m2, katastrska občina Maribor-Grad, ident. št. 36 – poslovni
prostor v IV. nadstropju v izmeri 16,46 m2,
katastrska občina Maribor-Grad, ident. št.

37 – poslovni prostor v IV. nadstropju v
izmeri 26,05 m2, katastrska občina Maribor-Grad, ident. št. 45 – poslovni prostor v
IV. nadstropju v izmeri 18,84 m2, katastrska
občina Maribor-Grad, ident. št. 61 – poslovni prostor v kleti v izmeri 15,43 m2, katastrska občina Maribor-Grad, ident. št. 70
– skupni prostori v IV. nadstropju v izmeri
1,17 m2, katastrska občina Maribor-Grad,
ident. št. 71 – skupni prostori v IV. nadstropju v izmeri 36,19 m2, katastrska občina
Maribor-Grad, vse v poslovni stavbi na naslovu Strossmayerjeva ulica 26 v Mariboru,
stoječi na parceli številka 1468/1 in so last
družbe Prevent gradnje d.o.o. Kidričeva
ulica 6, Slovenj Gradec, matična številka
1637452, do celote, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 250,000.000 SIT s pripadki.
SV 361/05
Ob-13310/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek,
opr. št. SV 361/05, DK 20/05 z dne 5. 5.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 23 v
V. nadstropju, v stanovanjski hiši v Mengšu,
na naslovu Kolodvorska 2b, ki obsega tri
sobe, kuhinjo, predsobo, kopalnico, WC,
ložo in klet s skupno uporabno površino
79,50 m2 in stoji na parceli št. 130/2, k.o.
Mengeš, vse last kreditojemalcev in zastaviteljev Igorja Kuneja, roj. 28. 2. 1971,
EMŠO 2802971500189, stanujočega Kolodvorska cesta 2B, 1234 Mengeš, Slovenija in Lavre Macura Kunej, roj. 2. 1.
1969, EMŠO 0201969505822, stanujoče
Kolodvorska cesta 2B, 1234 Mengeš, Slovenija, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 6. 1998,
in overjene pri notarki Majdi Lokošek iz
Domžal in aneksa k tej pogodbi z dne 3. 7.
1998, med Kumer Leo, 21. 2. 1966, EMŠO
2102966505065 kot prodajalko in kreditojemalcema in zastaviteljema kot kupcema,
in sicer v korist kreditodajalke Zveze bank
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
Bank und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000 EUR
s pripadki, ki zapade v plačilo v 156 mesečnih obrokih, od tega zadnji dne 30. 4.
2018.
SV 607/05
Ob-13311/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 607/05 z dne 5. 5. 2005,
je trisobno stanovanje v izmeri 74,01 m2,
ki se nahaja v kletnem nadstropju stan.
objekta, na naslovu Kovorska 55, v naselju B/4-5, v Tržiču, stoječem na parc. št.
195/2 k.o. Bistrica, last zastaviteljev Veljka
Boldina, Na Logu 23, Bistrica pri Tržiču,
Tržič in Valerije Godnov, Kovorska cesta
23, Bistrica pri Tržiču, Tržič, vsakega do
ene polovice, na temelju prodajne pogodbe
z dne 19. 4. 2005 sklenjene s prodajalko
Silvo Košnjek, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 80.394 CHF z obrestno
mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini
2,20% letno, kar ob sklenitvi kreditne po-
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SV 189/05
Ob-13312/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 189/05 z dne 5. 5.
2005, sta bila poslovni prostor št. 4 na lokaciji Štihova ulica 23, v stanovanjski soseski
BS2/1, Zupančičeva jama, frizerski salon
v izmeri 73,48 m2 ter skladišče št. 4, ki se
nahaja v kleti I št. 7 v izmeri 59,23 m2, in
parkirno mesto, ki se nahaja v stanovanjski
soseski BS2/1, Zupančičeva jama, kare I,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
ter na pripadajočem stavbnem in funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice Mojce
Belič Ivančič, zastavljena v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje denarne terjatve z obrestmi v
višini 8,843.000 SIT, s pripadki in končnim
rokom vračila dne 31. 5. 2010.
SV 294/05
Ob-13313/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger,
opr. št. SV 294/05 z dne 5. 5. 2005, je bila
zastavljena nepremičnina, v naravi trisobno stanovanje s površino 58,81 m2 v etaži
številka 5 in s površino 84,04 m2 v etaži
številka 4, skupaj s pomožnim prostorom
v izmeri 13,57 m2 v etaži številka 1, vse v
večstanovanjski hiši na naslovu Barvarska
8 v Mariboru, stoječi na parc. št. 1293/1
k.o. Maribor – Grad, last kreditojemalke
in zastaviteljice Jožice Kovačič, roj. 13. 3.
1953, EMŠO 1303953505041, Barvarska
ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija, na podlagi potrdila (odločbe o dovolitvi priglašenih
del) Oddelka za gradbene in komunalne
zadeve skupščine občine Maribor z dne
1. 4. 1980, etažnega načrta z dne 11. 12.
2002 in 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), in sicer v
korist kreditodajalke Zveze bank registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 110.000 EUR z
letno obrestno mero 4,355%, ki zapade v
plačilo v 121 mesečnih obrokih, od tega
zadnji dne 30. 11. 2015.
SV 303/05
Ob-13314/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 303/05 z dne 10. 5.
2005, je bilo enosobno stanovanje št. 42,
v skupni izmeri 39,56 m2, s kletnim prostorom in solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Knafelčeva ulica 32 v Mariboru,
pripisane vl. št. 1610/24, k.o. Spodnje Radvanje, na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju po umrlem Štromajer Francu,
opr. št. I D 436/2004 z dne 2. 9. 2004, ki ga
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je izdalo Okrajno sodišče v Mariboru, last
Štromajer Boštjana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5.500 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa
1,318.063,45 SIT, z letno obrestno mero
6,5% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi,
z zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 6.
2005 in zapadlostjo zadnjega obroka na
dan 20. 8. 2015.
SV 262/05
Ob-13315/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj
iz Slovenj Gradca, opr. št. 262/05 z dne
21. 4. 2005, je bilo stanovanje št. 15, v III.
nadstropju stanovanjske hiše Javornik 51,
Ravne na Koroškem, v izmeri 56,64 m2 in
obsega kuhinjo v izmeri 10,74 m2, sobo
17,92 m2, sobo 11,88 m2, hodnik 6,66 m2,
WC in kopalnico 3,88 m2, teraso 3,64 m2,
klet 1,92 m2, s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
stanovanjske hiše, ki je vpisana pri z.k. vl.
št. 0444, k.o. Ravne, parcela št. 88/1, ki
je v solasti dolžnikov in zastaviteljev Benjamina in Zdenke Oblak, vsakega do ½,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 16.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s končnim rokom vračila dne 20. 4.
2012 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf,
enolična identiﬁkacijska številka 1870653.
SV 607/05
Ob-13316/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 607/05 z dne 26. 4.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje z oznako 8C-2N-3 (LPN241), s shrambo v kleti objekta z oznako 8C-2N-3 in dvema parkirnima mestoma v kleti objekta z oznako 0187
in 0188, vse v stanovanjskem objektu stanovanjskega naselja Poljansko nabrežje, ki
stoji na parc. št. 171/3, parc. št. 171/5, obe
vl. št. 202, k.o. Poljansko predmestje, parc.
št. 171/1, parc. št. 171/2, parc. št. 171/4,
vse vl. št. 371, k.o. Poljansko predmestje
in parc. št. 171/6, vl. št. 483, k.o. Poljansko
predmestje, ki je last zastaviteljev Marjana
Antončiča in Teje Antončič, oba Kamnogoriška cesta 45, Ljubljana, skupaj do celote,
na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe SV 85/05 z dne 1. 2. 2005, s Stanovanjskim skladom RS, javnim skladom.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje, Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1900650,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
131.580 CHF s pripadki.
SV 284/05
Ob-13317/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 284/05 z dne 10. 5. 2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 27, v skupni izmeri
65,55 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori
v izmeri 4,19 m2 in kletnimi prostori v izmeri
0,90 m2, v VI. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 89,
Jesenice, stoječe na parc. št. 533/21, k.o.
Jesenice, solast kreditojemalca in zastavi-
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telja Kramar Alena in porokinje Kodre Tine,
vsakega do 1/2, vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji,
matična številka 1430564, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, v zavarovanje denarne terjatve 42.500 EUR s pripadki.
SV 951/2005
Ob-13318/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-951/2005 z dne 5. 5.
2005, je bilo trisobno stanovanje ident. št.
1766-266-22 z oznako B.N1.26 (stanovanje št. 26), v etaži 2, v izmeri 81,51 m2,
v objektu na naslovu Dolsko 113, Dol pri
Ljubljani, z ident. št. 266, na parc. št. 16/14,
vl. št. 110, k.o. Petelinje, v solasti zastaviteljev Edvarda Reška, Ljubljana, Grazerjeva
ul. 14, EMŠO 2012969500081 in Barbare
Črnak, Ljubljana, Novo Polje, Cesta XVIII
1, EMŠO 1811977505269, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 4.
2005, sklenjene s prodajalcem Francem
Bračunom, Krško, Cesta 4. julija 62A, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 82.000 EUR s pripadki.
SV 244/05
Ob-13319/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győﬁ iz
Lendave, Mlinska ulica 3, opravilna številka
SV 244/05 z dne 6. 5. 2005, je bilo stanovanje, ki je locirano v stanovanjski zgradbi
v Lendavi, Tomšičeva ulica številka 8, ki
je izmere 41,70 m2, kot tudi pripadajočih
skupnih prostorov v izmeri 26,34 m2, ki se
nahaja na parcelni številki 1055, pripisani k
vložni številki 2404, katastrska občina Lendava in je last zastavitelja Dukič Željka, stanujočega Tomšičeva ulica 8, Lendava, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 4. 3. 1993, s prodajalko Nafta Lendava, zastavljeno v korist upnice Dukič Tatjane, EMŠO 2811964325532, stanujoče Peklenica, Frankopanska 17, 40315 Mursko
Središče, Republika Hrvatska, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,000.000
SIT s pripadki, kot to določa neposredno
izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 338/05
Ob-13320/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 338/05
z dne 5. 5. 2005, je bilo trisobno stanovanja
št. 6 v izmeri 77,76 m2, v 1. nadstropju stavbe na naslovu Cesta 24. junija 72/A, Ljubljana – Črnuče, ki stoji na parc. št. 1107/29
k.o. Črnuče, pri čemer gre skladno z aktom o oblikovanju etažne lastnine objekta
Cesta 24. junija 72/A, Ljubljana – Črnuče
z dne 17. 1. 2005, za stanovanje v izmeri
77,76 m2, z identiﬁkacijsko št. dela stavbe
1756-1075-6, last zastaviteljice Zvezdane
Mucko, na podlagi prodajne pogodbe za
stanovanje z dne 22. 4. 2005, sklenjene z
Ano Lucijo Večerin kot prodajalko, skupaj
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 4. 5.
2005, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.150 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 256/05

Ob-13321/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Avgusta Ribiča iz Velenja, opr. št. SV 256/05 z dne
6. 5. 2005, je bilo stanovanje št. 22, ki
se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske
hiše Koželjskega ulica 6, Velenje, v skupni
izmeri 56,79 m2, last zastavitelja Milana
Črepa, stan. Koželjskega ulica 6, Velenje,
EMŠO 0706949500012, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 21. 5. 1999, z Vincencem
in Jelko Črep, zastavljeno v korist upnice
Kärtner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
84.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki.
SV 256/05

Ob-13414/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 256/05 z dne 11. 5.
2005, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
50,03 m2, s kletno shrambo in balkonom,
ki se nahaja v visokem pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Radomlje, Šlandrova ulica 8, stoječi na parcelni številki
54/9 k.o. Radomlje, katero je na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 3. 2005 in
dodatka z dne 4. 5. 2005 ter vknjižbenega
dovoljenja z dne 12. 4. 2005 in dodatka k
vknjižbenemu dovoljenju z dne 4. 5. 2005,
v lasti Izeta Ekića do celote, zastavljeno
v korist banke Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, MŠ 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 38.500 EUR s pripadki.
SV 443/05

Ob-13415/05

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 443/05
z dne 11. 5. 2005, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 19, v pritličju, v izmeri 42,59 m2, s pripadajočo drvarnico
v stavbi na naslovu Žolgerjeva ulica 9,
2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka
1094 katastrska občina Tabor, s pripadajočim delom zemljišča, na katerem stavba
stoji, funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav stavbe, ki
služijo stavbi kot celoti, last zastavitelja
Andreja Zelenko do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 2003,
sklenjene med njim, kot kupcem ter med
Vatroslavom Dragun, kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice PB Slovenije,
d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d., za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Gostinstvo in Trgovina »Coyote Ugly«
Andrej Zelenko s.p., Jadranska 025, 6280
Ankaran, v višini 5,000.000 SIT s pripadki
ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
1. 5. 2010.
SV 343/05

Ob-13416/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila
iz Žalca, opr. št. SV 343/05 z dne 12. 5.
2005, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 7, v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe v Šempetru v Savinjski dolini, Pod
smrekami 17, v izmeri 41,87 m2, stoječ na
parc. št. 436/2, k.o. Šempeter v Savinjski
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dolini, last kreditojemalca Dežan Mihaela, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 3. 2005, sklenjene med Zalaznik Matjažem Matejem, kot prodajalcem
in kreditojemalcem Dežan Mihaelom, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem na
naslovu Bahnstase 22, Eberndorf, Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1870653,
za zavarovanje denarne terjatve na podlagi hipotekarne kreditne pogodbe v znesku 25.000 EUR, z zapadlostjo zadnjega
obroka 20. 5. 2015, s pogodbeno obrestno mero 6,5 odstotkov na dan sklenitve
pogodbe in skupno letno efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša
7,52 odstotkov, ter možnostjo predčasne
zapadlosti v primerih, določenih v točki
osmič kreditne pogodbe, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 259/2005

Ob-13417/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št.
SV 259/2005 z dne 6. 5. 2005, je bilo stanovanje št. 1, v izmeri 36,29 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Grosuplje,
Adamičeva 3B, ki stoji na parc. št. 1207/3,
pripisane vl. št. 363, k.o. Grosuplje –naselje, last zastavitelja Hajdar Sahitija,
EMŠO 2505951500390, Adamičeva cesta
3B, 1290 Grosuplje, zastavljeno v korist
Posojilnice – Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bilčovs/Ludmannsdorf 33a, A-9072 Bilovs/Ludmannsdorf, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13.000 EUR, s
pripadki.
SV 642/05

Ob-13418/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 642/05 z dne 12. 5.
2005, je dvosobno stanovanje s kabinetom
in hoby sobo številka 4 v izmeri 90,77 m2,
v pritličju stanovanjskega bloka z oznako
B 28 na naslovu Cesta Jaka Platiše 21 v
Kranju, v stanovanjski soseski Planina III,
faza A9a Klanec, ki po podatkih geodetske uprave stoji na parceli št. 349/4 k.o.
Primskovo, last zastaviteljev Nade Vuleta
in Gorana Valiča, oba Cesta Jaka Platiše 21, Kranj, na temelju soinvestitorske
pogodbe št. 654/B28-5/87 z dne 12. 10.
1987, sklenjene z investitorjem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine
Kranj oziroma njenim pooblaščenim izvajalcem DO Domplan Kranj, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 62.600 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
na dan plačila, z letno obrestno mero v
višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,15% in pribitka v višini 2,75%,
kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,9%,
z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 491,78 EUR v tolarski

Št.

protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila in zapadejo v
plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 15. v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 15. 6. 2005, zadnja pa dne 15. 5. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primeru, če sta dolžnika
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
te kreditne pogodbe.
SV 644/05

Ob-13419/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 644/05 z dne 12. 5.
2005, je trisobno stanovanje št. 37 v izmeri 77,70 m2, v 9. nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju, Cesta 1. maja 67,
ki stoji na parc. št. 214/6 k.o. Huje, ki
obsega kuhinjo v izmeri 11,16 m2, sobo v
izmeri 19,44 m2, sobo v izmeri 13,33 m2,
sobo v izmeri 14,26 m2, kopalnico v izmeri
3,55 m2, WC v izmeri 1,56 m2, hodnik v
izmeri 8,99 m2, balkon v izmeri 4,46 m2
in klet v izmeri 0,86 m2, last zastaviteljev
Ermina in Vesne Mustaﬁć, oba Zoisova
ulica 3, Kranj, vsakega do ene nerazdelne polovice, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 9. 5. 2005, s prodajalcema
Mirkom in Ano Randjelović, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 54.900 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
na dan plačila, z letno obrestno mero v
višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,15% in pribitka v višini 2,5%, kar
ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,65%, z
odplačilom v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 424,20 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila in zapadejo v
plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 15. v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 15. 6. 2005, zadnja pa dne 15. 5. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primeru, če sta dolžnika
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
te kreditne pogodbe.
SV 195/05

Ob-13420/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz
Ljubljane, opr. št. SV 195/05 z dne 12. 5.
2005, je bilo enosobno stanovanje št. 1
v izmeri 43,62 m2, ki se nahaja v pritličju
levo, stopnišče B stanovanjskega objekta,
na naslovu Ruska ulica 7, v Ljubljani, ki
ga je zastavitelj pridobil na podlagi darilne
pogodbe, sklenjene dne 20. 4. 2005, med
zastaviteljem in Avgusto Mavrič, zastavljeno v korist upnice Avguste Mavrič, Jezerškova ulica 22, Komenda, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 150.000 EUR,
vse s pripadki.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 55/2005

Os-12536/05

To sodišče je s sklepom St 55/2005
dne 3. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom KL & KL proizvodnja, storitve, trgovina, zastopanje d.o.o., Slomškova 13/a, Ljubljana, davčna številka
96667664, matična številka 5474981, šifra
dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Bojan Klenovšek, Trg OF 13, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 8. 2005 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2005
St 211/2004

Os-12537/05

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 211/2004, dne 3. 5. 2005, začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Emeršič Franc s.p., Miklavž na Dravskem polju.
Odslej ﬁrma glasi: Emeršič Franc s.p.
– v stečaju, Ul. Nade Kovačič 24, Miklavž
na Dravskem polju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, 2341 Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso, ki znaša
2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 1. 9. 2005, ob 11. uri, v sobi 220/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2005
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St 53/2004
Os-12538/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave dolžnika Soboška tiskarna – Solidarnost, Podjetje za zaposlovanje invalidov d.d., Arhitekta Novaka 4, Murska
Sobota, na seji senata dne 29. 4. 2005
sklenilo:
Na podlagi 57. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji se predlog
za sklenitev prisilne poravnave dolžnika
Soboška tiskarna – Solidarnost, Podjetje
za zaposlovanje invalidov d.d., Arhitekta
Novaka 4, Murska Sobota, zavrne.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2005
St 4/2005
Os-12539/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2005 z dne 25. 3. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Fortis trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.,
Ob Studenčnici 12, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Fortis trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje d.o.o., Ob
Studenčnici 12, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
14. julija 2005, ob 9. uri, v sobi št. 26/II
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 3. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 5. 2005
St 5/2004-31
Os-12625/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2004 z dne 22. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Trenča, trgovina in gostinstvo, d.o.o. – v stečaju,
Stara cesta 34, Kranj, matična številka:
5309808, šifra dejavnosti: 52.110, davčna
številka: 33647640.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik
izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2005
St 40/2005
Os-12626/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2005 z dne 3. 5. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
CMC – System, proizvodnja, trgovina in
storitve Lesce d.o.o., Alpska 43, Lesce,
matična številka 5443067, šifra dejavnosti
28.740.
Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Veljko Jan, Partizanska cesta 43,
Škofja Loka.
Dolžniku se naloži, da v roku 15 dni
predloži predujem za kritje stroškov
tega postopka v znesku 1,500.000 SIT
na transakcijski račun tukajšnjega sodišča,
št.
01100-695042137,
sklic:
00 1055-9954-14005-1.
Če dolžnik v navedenem roku predujma ne bo položil, niti ga zanj ne bo položil
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ustanovitelj ali druga oseba, bo poravnalni senat ustavil postopek prisilne poravnave.
Dolžnik mora v roku treh mesecev od
dneva, ko je podal predlog za prisilno poravnavo predložiti sodišču načrt ﬁnančne
reorganizacije v desetih izvodih.
Če dolžnik v roku ne bo predložil načrta
ﬁnančne reorganizacije, bo poravnalni senat ustavil postopek prisilne poravnave.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave s pozivom upnikom se pritrdi na
oglasno desko sodišča, sklep pa se vpiše
v sodni register.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
1. Veriga, d.o.o., Lesce – v stečaju, Alpska cesta 43,
2. TIO Pnevmatika d.o.o., Alpska cesta
43, Lesce,
3. Kralj Borut, s.p., Dežmanova 3, Lesce,
4. Kovis d.o.o., Velika Dolina 37, Jesenice na Dolenjskem,
5. Bojan Rogač, Na trti 40, Lesce; delavski zaupnik.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 5. 2005
St 80/2005

Os-12627/05

To sodišče je s sklepom St 80/2005 dne
4. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Grajzar trgovina d.o.o., Devova ulica 5, Ljubljana, matična številka
1453637, davčna številka 93960999, št.
registrskega vložka 13238900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik, Zagrebška 9, Ljubljana.
Začetek stanja 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 5. 9. 2005 ob 10.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005
St 32/2004

Os-12745/05

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2004 z dne 5. 5. 2005 zavrnilo predlog za sklenitev prisilne poravnave in po
uradni dolžnosti začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bebe d.o.o. inženiring in
reklamne storitve, Srednja vas v Bohinju 158, Srednja vas v Bohinju, matična
številka: 1196871, šifra dejavnosti: 74.400,
davčna številka: 28645243.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 9. 2005 ob 9.30, v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 5. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2005
St 169/2004

Os-12746/05

To sodišče je s sklepom St 169/2004 z
dne 26. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad Misso, gostinstvo, turizem, trgovina
in druge storitve, d.o.o. Ljubljana, Kolarjeva 57 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2005
St 314/2004

Os-12747/05

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Sport Extreme d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, za dne 13. 6. 2005
ob 11. uri v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2005
St 280/2004

Os-12748/05

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Marketing in gostinstvo
Janoš Kern s.p., Rimska 23, Ljubljana,
za dne 13. 6. 2005 ob 11.30, v sobi 307/III
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2005
St 70/2005

Os-12749/05

To sodišče je s sklepom St 70/2005
dne 4. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pinus Podjetje za urejanje
prostora d.o.o., Bračičeva 28, Ljubljana,
matična številka 5359694, davčna številka
38689456.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Dunajska 56, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% to-
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larske 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 7. 9. 2005 ob 12.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005

senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo
terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT). Vplačati jo morajo za pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014 in
za ﬁzične osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000338529 (sklicna številka pri
obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2005 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišče dne 5. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2005

St 13/2005

Os-12889/05

1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2005 z dne 6. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom JEM jeseniške
mesnine d.d., Spodnji Plavž 14, Jesenice, matična številka družbe: 5048427, šifra
dejavnosti družbe: 15.110.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni 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.
11-42170-7110006-554132005 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-554132005 za ﬁzične osebe in zasebnike.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 9. 2005 ob 9. uri v sobi št. 113/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 6. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 5. 2005
St 59/2005

Os-12890/05

To sodišče je s sklepom St 59/2005 dne
6. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom OŠEP d.o.o., Poljanski nasip
60, Ljubljana, matična številka 5781752,
davčna številka 81707509.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik, Tbilisijska 81, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski

račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 9. 2005 ob 12.45, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2005
St 79/2004

Os-12891/05

Po 99/2 členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Mimoza – Gril, Šaban Ajvazi s.p., Kidričeva
ulica 44, Lendava, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 2005
St 9/96

Os-12892/05

To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi TAM Maribor, družba za upravljanje in ﬁnanciranje podjetij
d.d. – v stečaju, Maribor, Ptujska 184,
dne 21. 6. 2005 v sobi št. 253 ob 9. uri
narok za preizkus terjatev in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba
št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2005
St 85/2004

Os-12893/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 85/2004 z dne 5. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico
Matejo Vinter s ﬁrmo Vintermoda, trgovina na debelo in drobno z oblačili Mateja
Vinter s.p. – v stečaju, Črešnjevec 27,
Slovenska Bistrica, ker premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka in je tudi neznatne
vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2005
St 40/2005

Os-12894/05

To sodišče je s sklepom opr. št. St 40/
2005 z dne 5. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad podjetjem Bori Hrastovec servis in trgovina d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Hrastovec 25.
Odslej se dolžnikova ﬁrma glasi Bori Hrastovec servis in trgovina d.o.o. – v stečaju,
Lenart v Slovenskih goricah, Hrastovec 25,
njegova matična številka je 5686024, šifra
njegove dejavnosti pa 51.880.
Za stečajno upraviteljico je določena
Aleksandra Kaučič Klanjšek, dipl. ekonomistka, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu

St 195/2004

Stran

Os-12896/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 195/2004 z dne 5. 5. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Ireno Kičić s ﬁrmo Splošna gradbena dejavnost »Inga« Irena Kičić s.p., Deržaničeva pot 30, Limbuš, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1842960,
šifra njene dejavnosti pa 45.210.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2005

Izvršbe
In 2004/00314
Os-11361/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00314
z dne 2. 11 2004, je bil dne 29. 3. 2005
opravljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg Republike 2, Ljubljana,
proti dolžniku Partenon d.o.o., Planina 3,
Kranj, zaradi izterjave 11,760.627,40 SIT
s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja
s kabinetom št. 48, v izmeri 75,40 m2, v 7.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ulica Janka Puclja 7, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, napravami ter
funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnika
Partenon d.o.o. Planina 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 4. 2005
In 2005/00041
Os-11553/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2003/00179 z
dne 3. 6. 2003 in sklepa o nadaljevanju
izvršbe In 2005/00041 z dne 3. 3. 2005, je
bil dne 31. 3. 2005 opravljen v korist upnika Porsche kredit in leasing SLO d.o.o.,
Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška družba Taljat in ostali iz Ljubljane, proti dolžnikoma 1. Hasanaj Refkiji,

Stran
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Zlato polje 3 A, Kranj in 2. Luadona d.o.o.,
Kranj, Mlaška cesta 16, zaradi izterjave
641.986,09 SIT s pp, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanja št. 5, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Zlato polje
3 A v Kranju, v lasti prvodolžnika Hasanaj
Refkija, Zlato polje 3 A, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 2005
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4342/2004

Os-6881/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča, opr. št. Z 2000/00262, je bil dne 27.
3. 2000 opravljen v korist upnice Banke
Celje d.d., rubež lokala št. 4, v izmeri 52,14
m2, v objektu S-1 Zigurat, v soseski ŠS-7/1,
Smrtnikova 4, v naravi je Lucifer bar, last
dolžnika Oman Pavleta, Tominčeva c. 24,
Kranj.
Rubež je bil opravljen tudi v zadevi In
2000/00819 in In 2004/00119.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2004

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7. 2.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Občino Celje, zastopano po predsedniku izvršnega sveta
Jožetu Zimšku, kot prodajalko in Šunko
Zlatkom, stan. Okrogarjeva 3, Celje, kot
kupcem, dne 1. 9. 1993. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 48, v izmeri
51,962 m2, v IX. nadstropju, s kletjo, na
parceli št. 48.E, vpisanem pri vl. št. 62/49,
k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka Gračner Sebastjana,
Okrogarjeva ulica 3, Celje, ki ga zastopa
Mejač Vesna s.p. Primadom, Savinova ulica 7, Celje, uničena oziroma izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Gračner
Sebastjana, roj. 11. 8. 1976, stan. Okroglarjeva ulica 3, Celje. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 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 2. 3. 2005

In 02/00377

Dn 5266/2004

In 2004/00258

Os-10288/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 1. 2004, opr. št. In 2004/00387,
je bil dne 28. 4. 2004 opravljen v korist
upnice Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja št. 22, v izmeri 54,99 m2, Agrokombinatska 6, Ljubljana, last dolžnikov Marič Mire, Ljubljana
in Crnoja Pavleta, oba Agrokombinatska
6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2005
In 2000/00819

Os-10290/05

Os-10669/05

V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javni sklad
Ljubljana, Poljanska c. 31, Ljubljana, zoper dolžnika Bosilj Josipa, Goce Delčeva
23, Maribor, je izvršitelj Branko Gradišnik
dne 3. 3. 2004, s pričetkom ob 12.45, v
prisotnosti Bosilj Josipa, dolžnika, v stanovanju na naslovu Ul. Goce Delčeva 23,
Maribor, opravil rubež in cenitev stvari za
poplačilo terjatev, in sicer stanovanje št.
16, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ul. Goce Delčeva 23, v skupni izmeri 60,44 m2, prodajna pogodba št. 42/93
z dne 1. 10. 1993.
In 2005/00003

Os-10884/05

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 1. 2005, opr. št. In 2005/00003,
je bil dne 7. 4. 2005 opravljen rubež enosobnega stanovanja št. 17, v 5. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu NHM 17,
Sevnica, vhod 1, v bruto izmeri 46,66 m2 in
neto izmeri 44,55 m2, s pripadajočo kletjo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 13. 4. 2005
In 2004/00340

Os-11364/05

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
04/00340 z dne 7. 12. 2004, je bil dne
15. 3. 2005 v korist upnika Sipro, Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, Pečnikova 1,
Žalec, opravljen rubež stanovanja št. 1, na
naslovu Pod smrekami 11, Šempeter v Savinjski dolini, v skupni izmeri 56,34 m2, last
dolžnika Damjana Matuša, Pod smrekami
11, Šempeter v Savinjski dolini.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 4. 2005

Os-1737/05

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Irme Lovrečič, Boršt 54, Marezige, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 237/5, njiva, v izmeri
1982 m2, k.o. Sv. Anton, pri kateri je predlagateljica Irma Lovrečič, Boršt 54, Marezige,
verjetno izkazala lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 237/5, k.o. Sv. Anton, se poziva, da v
dveh mesecih od objavi tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2005
Dn 4448/2002

Os-964/05

Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ide
Božič oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 3. 1975, za stanovanje št. 23, v 3. nadstropju, Vrečkova ul. 4,
Kranj, vpisano v vl. št. 316/23, k.o. Huje.
Prodajalec je Stanovanjska zadruga Iskra
Kranj, kupec je Ida Božič. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ide Božič,
Vrečkova ul. 4, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o

vsebini pogodbe z dne 3. 3. 1975, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2005
Rz 59/2004

Os-9135/05

Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, s parc. št. 375, k.o.
Kostanjevica na Krasu, pri kateri so verjetno izkazale lastninsko pravico osebe
z imenom:
– Ferrari Jožefa, roj. Trampuž, roj.
24. 8. 1896, iz Trsta, Via Udine 75, do
4/32,
– Jevšček Marija, roj. Trampuž, roj.
2. 2. 1893, iz Trsta, Via Udine 75, do
4/32,
– Jurca Amalija, roj. Trampuž, roj.
20. 12. 1890, iz Trsta, Via Maiolica 136,
do 4/32,
– Kocijančič Tereza, roj. Trampuž, roj.
27. 11. 1883, iz Trsta, Razzol sette fontane 178, do 4/32,
– Trampuž Alojz, pok. Martina, roj.
19. 6. 1878, iz Trsta, do 4/32,
– Trampuž Franc, pok. Martina, roj.
24. 8. 1896, iz Kostanjevice na Krasu 132,
do 4/32,
– Trampuž Matija, pok. Martina, roj.
24. 2. 1889, iz Komna št. 35, do 4/32,
– Trampuž Anton, pok. Martina, roj.
2. 7. 1898, iz Trsta, do 4/32,
se poziva vse imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o pravicah,
navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena Zakona o zemljiški
knjigi (Uradni list RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2005
Dn 7104/04

Os-6740/05

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s
sklepom z dne 31. 1. 2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – prodajne pogodbe z dne 3. 3.
1998, sklenjene med prodajalci Elizabeto
Vajdič, Julijano Vajdič in Edvardom Vajdičem, ki jih vse zastopa pooblaščenec Mitja
Golc, ter kupcem Slavkom Ritonjo.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine, parcele št. 1304, pripisane k
vl. št. 792, k.o. Ptuj. Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka Slavka Ritonja,
Krčevina pri Vurbergu 144, Ptuj, uničena
oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Slavka Ritonja, roj. 24. 6.
1973, Krčevina pri Vurbergu 144, Ptuj, do
celote oziroma glede na celoto do 3/12.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 2. 2005
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Dn 4828/04

oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2005

Os-9030/05

Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Mlač Davida, I. tankovske brigade 2, Sežana, ki ga zastopa Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., Sežana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 22. 1. 1981, med SG
»Kraški zidar« n.sol.o., Sežana, kot prodajalcem in ŽG Ljubljana, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe, sklenjene dne 22. 1.
1981, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 3. 2005
Dn 596/2005

Os-10880/05

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 9.
3. 2005 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 12. 1993, št. 3-Kon/93, sklenjene
med Stanovanjskim skladom RS, kot prodajalcem in Martino Koren, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na nepremičnino – stanovanje, št. 7, ID 1115-1326-7, v 4. etaži, s
kletjo, v izmeri 82,93 m2 in pomožni prostor
v izmeri 3,41 m2, Ulica Toneta Melive 10,
Slovenske Konjice, parc. št. 7.E, vpisanega v vl. št. 1851/8, k.o. Slovenske Konjice.
Pogodba se je po izjavi predlagateljice postopka Martine Koren izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Martine Koren,
Ulica Toneta Melive 10, Slovenske Konjice, EMŠO 0311970505275, do celote teh
nepremičnin.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s šestim odstavkom
137. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 4. 2005
Dn 608/2005

Os-10881/05

Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
11. 3. 2005, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 4. 6. 1985, sklenjene med Antonom Koširjem in Ljudmilo Košir, kot preživljancema ter Jožefom Očkom
in Marijo Očko, kot preživljalcema. Pogodba se nanaša na nepremičnine – parc. št.
1389, 1764, 1765, 1853, 1854, 1855, 1857,
1858 in 1904, vse vpisane v vl. št. 69,
k.o. Konjiška vas. Pogodba se je po izjavi
predlagatelja postopka Jožefa Očka izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Jožefa Očka, EMŠO 2601954500536, in
Marije Očko, EMŠO 060957505120, oba
stanujoča Žiče 58, Loče, za vsakega do
1/4 celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom

137. 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 11. 4. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 1136/2004
Os-2846/05
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. P 136/2004, tožnice Terentić Biljane, Gledališki trg 7, Celje, zoper
tožnika Terentić Mirka, Priština, Srbija in
Črna Gora, v skladu z 82. členom ZPP
sklenilo:
toženi stranki Terentić Mirku iz Prištine,
Srbija in Črna Gora, se za začasno zastopnico postavi odvetnico Andrejo Ferme,
Ljubljanska 6, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem ali dokler center za socialno
delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2004
N 43/97
Os-10672/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka 1. Franca
Božiča, 2. Marije Božič, zoper nasprotne
udeležence 1. Vodopija Zoro, 2. Abate Mattea Adelino, 3. Šimunaci Nevijo in 4. Vodopija Eda, zaradi predloga za določitev meje,
s sklepom z dne 9. 3. 2005, opr. št. N 43/
97, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o nepravdnem postopku,
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku, 4. nasprotnemu udeležencu Vodopiji Edu, postavilo začasno zastopnico,
odv. Moniko Mavsar iz Portoroža, Obala
114, Portorož, ki bo 4. nasprotnega udeleženca v nepravdnem postopku zastopala
vse do takrat, dokler sam nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 3. 2005
I 2002/09675
Os-11443/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Martini Lepoša Hajtnik, v izvršilni
zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Boris Damjan iz Ljubljane, zoper dolžnika Požeg Borisa, Prušnikova 54,
Ljubljana, zaradi izterjave 436.199,70 SIT
s pp, dne 14. 4. 2005 sklenilo:
dolžniku Požeg Borisu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
cesta 55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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Oklici dedičem
D 66/2005
Os-6715/05
Dne 25. 12. 2004 je umrl Balant Ferdinand, roj. 28. 5. 1918, nazadnje stan. Dobrna 5a, oziroma v Domu upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Balant Ferdinandu, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta
po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da
zapustnik ni imel sorodnikov, ki bi prišli v
poštev kot zakoniti dediči po njem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2005
II D 552/99
Os-11264/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Kajtazović Šerifu, sinu Abdurahmana, roj. 1. 11.
1934, umrlem 28. 1. 1999, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Tržaška cesta 117,
državljanu Republike Slovenije.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se zglasijo v roku enega leta od objave tega oklica kot dediči pri naslovnem
sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2005
D 276/2004
Os-23361/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Jožeﬁ Kobale, roj.
13. 3. 1922, stanujoči v Šoštanju, Bratov
Mravljak 11, začasno Kidričeva 23, Velenje,
umrli 8. 6. 2004.
Kot dediči pridejo v poštev otroci zapustnice. Ker pa sodišče ne razpolaga z
naslovi otrok, jih poziva, da se v enem letu
po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 8. 2004

Oklici pogrešanih
N 4/2005
Os-7667/05
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagatelja Janeza Abrama, Dobrava pri Kostanjevici 9, Kostanjevica na Krki, ki ga
zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega,
zaradi predloga za razglasitev pogreša-

Stran

3586 /

Št.

47 / 13. 5. 2005

nega Abram Jožefa, roj. 31. 12. 1894, za
mrtvega, zastopanega po skrbnici Mariji
Vene, Podbočje 27, Podbočje, na podlagi
85. člena Zakona o nepravdnem postopku,
objavlja naslednji oklic:
Jožef Abram, roj. 31. 12. 1894, z zadnjim bivališčem Dobrava 3, Kostanjevica
na Krki, je pogrešan od leta 1918.
Pogrešan Jožef Abram se poziva, da se
v treh mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica in oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
Kolikor se v odrejenem trimesečnem
roku na oklic pogrešani ne bo oglasil in
tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovala,
da je pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 3. 2005
N 46/2004
Os-11441/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Kerševan Lučane,
Oševljek 15A, Renče, ki jo zastopa odv.
Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, postopek
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Pahor
Antona, pok. Štefana, z zadnjim bivališčem
Nova vas, ki ga zastopa začasna zastopnica, odv. Mevlja Turk Branka iz Nove Gorice.
O pogrešanem razen krstnega lista in
izpiska iz zemljiške knjige, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Pahor Antona, pok. Štefana, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 975/2004
Rg-11055/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Kočijaž, gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o. Celje, Okrogarjeva 14,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 15. 6. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Ceraj Karlu, stan. Okrogarjeva 14, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dousten 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 6. 4. 2005
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Srg 376/2005
Rg-11665/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Škerlj-Metal d.o.o. Podjetje za
trgovino in proizvodnjo, Povir 21 a, Sežana, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3417/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 3. 2005.
Družbeniki Oskar Škerlj, Stanislava
Škerlj, Pavel Škerlj in Mirjam Kocjan, vsi
iz Sežane, Povir 21, izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 152/2005
Rg-11668/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Argenti, servis in trgovina
d.o.o. Koper, servizio tecnico e commercio s.r.l. Capodistria, Vojkovo nabrežje
11, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/886/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 2. 2. 2005.
Družbenik Milan Argenti iz Kopra, Šmarska cesta 33, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 264/2005
Rg-11669/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Veselič & Co – Spectra, podjetje za propagandne storitve in fotograﬁjo,
d.n.o., Portorož, Belokriška 43, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/1975/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 2. 2005.
Družbenika David Veselič in Vida Veselič
oba iz Portoroža, Belokriška cesta 43, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in
da prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,

sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 470/2005
Rg-11671/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Silvestre Trade, tehnični inženiring d.o.o., Koprska 13, 6320 Portorož,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5817/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 15. 4. 2005.
Družbenik Branko Nenadović iz Avstrije, Beheimgasse 52/2, Dunaj, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 01136/2005
Rg-6703/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sakan Dragan - New Moment, podjetje za založništvo
d.o.o., Bežigrad 10, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Milan Vajda iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 7, objavlja sklep:
družba Sakan Dragan - New Moment,
podjetje za založništvo d.o.o., Bežigrad
10, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 24. 1.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Sakan Dragan, O. Djikića
17, Beograd, Srbija in Črna Gora, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družabnika 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 28. 2. 2005
Srg 02037/2005
Rg-9020/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe SE, naložbena dejavnost, d.o.o., Cesta v Pečale
29, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Mitja
Jelenič Novak iz Ljubljane, Slovenska 55 b,
p.p. 1536, objavlja sklep:
družba SE, naložbena dejavnost,
d.o.o., Cesta v Pečale 29, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/40893/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 2.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družbenici sta Jusić Edita in Luznar
Magda, obe Cesta v Pečale 29, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dnedva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 3. 2005
Srg 02648/2005
Rg-10872/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Opel Marketing,
družba za prodajo avtomobilov, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Opel Marketing, družba za prodajo avtomobilov, d.o.o., Dunajska 156,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/26743/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 1. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Reiter & Peiter Wirschaftstreuhand GmbH, Kolingasse 19, Dunaj,
Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 13. 4. 2005
Srg 03016/2005
Rg-11562/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Adria promet,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Tesovnikova 27a, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Adria promet, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Tesovnikova 27 a, reg. št. vl. 1/05474/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 22. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dolničar Janez, Tesovnikova 27 a, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005

Srg 03505/2005

Št.
Rg-11566/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra Pago-S trgovina
z brezalkoholnimi pijačami, d.o.o., Dravska
ulica 10, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Pago-S trgovina z brezalkoholnimi pijačami, d.o.o., Dravska ulica 10,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/26491/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 25. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pago International Ges.
m.b.H., Schroedingerstrasse 61, Celovec,
Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 19. 4. 2005
Srg 03497/2005

Rg-11569/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pavmacar, trgovina, storitve, servis, d.o.o., Dol pri Ljubljani,
Zajelše 78, objavlja sklep:
družba Pavmacar, trgovina, storitve,
servis, d.o.o., Dol pri Ljubljani, Zajelše
78, reg. št. vl. 1/22773/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z
dne 31. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Pavčnik Malči Marija, Zajelše 78, Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 19. 4. 2005
Srg 03499/2005

Rg-11575/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Lukanović
in Majcen, trgovina in storitve d.n.o., Ulica
Jožeta Kopitarja 59, Brezovica pri Ljubljani,
objavlja sklep:
družba Lukanović in Majcen, trgovina
in storitve d.n.o., Ulica Jožeta Kopitarja 59, Brezovica pri Ljubljani, reg. št. vl.
1/24992/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnika sta Lukanović Andrej, Ul. Jožeta Kopitarja 59, Brezovica pri Ljubljani in
Majcen Aleš, Kekčeva ulica 18, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2005
Srg 03258/2005

Rg-11581/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Aleksandra,
Nepremičninsko in ﬁnančno posredovanje,
svetovanje, d.o.o., Cigaletova ulica 11, Ljubljana objavlja sklep:
družba Aleksandra, Nepremičninsko
in ﬁnančno posredovanje, svetovanje,
d.o.o., Cigaletova ulica 11, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/38720/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 4. 4.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Okanović Zlatan, Kržišnikova ulica 2a, Medvode, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 19. 4. 2005
Srg 01736/2005

Rg-11591/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stimar, družba
za računovodstvo in storitve, d.o.o., Brilejeva 9, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Stimar, družba za računovodstvo in storitve, d.o.o., Brilejeva 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/21472/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 18. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Vuković Milorad, Levčeva
ulica 13, Mengeš, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2005
Srg 03526/2005

Rg-11691/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Medeor,
trgovina d.o.o., Ljubljana, Mašera Spasičeva 10, ki jo zastopa odvetnik Slavko Štepec
iz Ljubljane, objavlja sklep:
Medeor, trgovina d.o.o., Ljubljana,
Mašera Spasičeva 10, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Timm Rﬁnhard Hugo Max
Gundelﬁngen, Scheffeldstrasse 19, Nemčija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 09608/2004

Rg-11693/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Unikat
Špende & Co. izobraževanje, kultura, zastopanje, trgovina d.n.o. Radomlje, Tovarniška 57, ki jo zastopa notar Jože Rožman,
objavlja sklep:
Unikat Špende & Co. izobraževanje,
kultura, zastopanje, trgovina d.n.o. Radomlje, Tovarniška 57, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Branka Špende, Rodica,
Groblje 2A in Frančiška Špende, Ljubljana,
Flandrova ulica 12, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 03115/2005

Rg-11694/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Mrđa,
vodovodne inštalacije, k.d., Ljubljana, Koseška cesta 9, objavlja sklep:
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Mrđa, vodovodne inštalacije, k.d.,
Ljubljana, Koseška cesta 9, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Nenad Mrđa, Kogojeva
ulica 1, Ljubljana in Nenad Špirić, Hermana
Potočnika 1, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 02876/2005

Rg-11697/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Stol Restavracija, gostinsko podjetje, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska 45, ki jo zastopa odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p. d.n.o.
iz Kamnika, objavlja sklep:
Stol Restavracija, gostinsko podjetje,
d.o.o., Kamnik, Ljubljanska 45, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 8. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Stol Industrija pohištva,
d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 01850/2005

Rg-11699/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe MCN
Millennium Communication Network, telekomunikacijske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, ki jo zastopa odvetniška družba Pirnat - Kovačič o.p. d.n.o. iz Ljubljane,
objavlja sklep:
MCN Millennium Communication Network, telekomunikacijske storitve d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 9. 2 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je MCN Millennium Communication Network AG Handelskai 94, Dunaj,
Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 02354/2005
Rg-11701/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe PG Plus,
trgovina in posredništvo d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 218, objavlja sklep:
PG Plus, trgovina in posredništvo
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 218,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šter Damjan, Hraše 41,
Smlednik in Prudič Boštjan, Verje 6, Medvode, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 13490/2004
Rg-11702/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Želko,
podjetje za trgovino in storitve k.d., Ljubljana, Pokopališka 15, objavlja sklep:
Želko, podjetje za trgovino in storitve
k.d., Ljubljana, Pokopališka 15, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Želko Vida, Ljubljana,
Brodarjev trg 15 in Peršič Manja, Ljubljana,
Pokopališka 15, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 921/2004
Rg-26829/04
Družba Sistem SCS - notranji transporti d.o.o., s sedežem Bevkova ulica
9, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-3912-
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00, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljice družbe z dne 8. 10.
2003.
Ustanoviteljica družbe je Brilj Sandra,
Vrtojbenska cesta 35, Šempeter pri Gorici,
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
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2004

Rigler Tina, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, potni list, št. P00960501.
gnt-187202
Skoko Alen, Ig 442, Ig, potni list, št.
P00955240. gnk-187111
Starina Janez, Ul. Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000116052. gng-187115
Štuhec Boštjan, Prušnikova 97,
Ljubljana, potni list, št. P00949181.
gnf-186866
Štuhec Iztok, Prušnikova 97, Ljubljana,
potni list, št. P00433320. gng-186865
Štuhec Marko, Prušnikova 97, Ljubljana,
potni list, št. P00556156. gnh-186864

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Bank Austria
Creditanstalt
d.d.
Ljubljana, preklicuje štampiljko naslednje
vsebine: Bank Austria Creditanstalt d.d.
LJUBLJANA 2. Ob-12535/05
KOMUNALNO
PODJETJE
PTUJ
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, štampiljko
pravokotne oblike z napisom KOMUNALNO
PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10,
št. 13. gnz-187096
Marter d.o.o., Krekova ulica 17,
Komenda, štampiljko pravokotne oblike
v zgornji vrsti napis z velikimi tiskanimi
črkami MARTER d.o.o., v spodnji vrstici
napis KOMENDA. gnd-187118

Priglasitveni list
Aleš Prosenjak s.p., Jocova 4, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 64280894,
izdan dne 1. 1. 1990. gnh-186789
Gaube Peter, Zgornji Duplek 108,
Spodnji Duplek, priglasitveni list, opravilna
št. 064-8072/2003, izdan dne 28. 5. 2004.
gnq-186930
Jezeršek
Rajko,
Žlebe
3/d, Medvode, obrtno dovoljenje, št.
033299/1462/00-37/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnw-187149
Kosi Dušan, Cven 21, Ljutomer,
priglasitveni list, opravilna št. 29-0043/94,
izdan dne 5. 5. 2005. gng-186915
Krivec Mitja, Sp. Negonje 35, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-1548/2003, izdan dne 28. 3. 2003.
gnc-187019
Lea Vihar Marguč s.p., Slepa ulica
9, Kamnica, priglasitveni list, opravilna
št. 064/5514/98, izdan dne 15. 3. 1998.
gno-186857
Mazej Franc, Preglov trg 4, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1446/95,
izdan dne 6. 1. 1995. gnn-187033

Potne listine
Ambrož Gorazd, Zgornje Konjišče
16, Apače, potni list, št. P00620808.
gnz-186846
Bjelančević Nataša, Preglov trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00335878.
gnp-187181
Bukurov Bojan, Pot na Fužine 11,
Ljubljana, potni list, št. B 000407 – potni
list za begunca z veljavnostjo do 28. 10.
2005. gnf-187191
Celedin Urška, Gradišče nad Pijavo
Gorico 146, Škoﬂjica, potni list, št.
P00569598. gny-186922
Čeledin Ajda, Gradišče nad Pijavo
gorico 146A, Škoﬂjica, potni list, št.
P00569599. gnh-186839
Čeledin Goran, Gradišče nad Pijavo
Gorico 146/a, Škoﬂjica, potni list, št.
P00318535. gnm-187109
Ćoralić Samir, Hrast pri Jugorju
9, Suhor, potni list, št. P00480802.
gnf-186916
Godnjavec Ljuba, Cesta vstaje 50,
Ljubljana, potni list, št. P00702708.
gnv-186825
Grebenšek
Barbara,
Prešernova
7/a, Velenje, potni list, št. P01054329.
gnj-187162
Hostnik Bojana, Trdinova cesta 32,
Domžale, potni list, št. P00798620.
gnz-186921
Hrenja Anita, Ptujska cesta 2, Ormož,
potni list, št. P00968525. gnr-187004
Janežič Jernej, Žeje 57, Dob, potni list,
št. P00118045. gnd-186968
Janičijević Tamara, Podgrad 3K,
Podgrad, potni list, št. P00843479.
gnt-187127
Kiš Simona, Trubarjeva 6, Maribor,
potni list, št. P00304984. gny-186897
Klemenčič Jakob, Adamičeva 17,
Ljubljana, potni list, št. P00068179.
gnj-187187
Kokot Silvo, Podmark 17, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00122327.
gnw-186999
Koren Janez, Titova cesta 4, Radenci,
potni list, št. P00976837. gns-186853
Krajnc Matej, Kašova ulica 1, Vojnik,
potni list, št. P01101934. gnl-186885
Lamešić Božo, Ulica Toneta Melive
12, Slovenske Konjice, potni list, št.
P01070275. gnh-186989
Marčič Boštjan, Deržaničeva pot
12, Limbuš, potni list, št. P00179882.
gni-186888
Marin Istok, Podova 50, Rače, potni
list, št. P00930212. gnt-186902
Matjan Štuhec Polona, Prušnikova
97, Ljubljana, potni list, št. P00369736.
gne-186867
Mezek Pintar Nuša, Detelova 2, Kranj,
potni list, št. P00357945. gng-186890
Mezek Žan, Detelova 2, Kranj, potni
list, št. P00357944. gne-186892
Mrak Poljšak Katjuša, Tičarjeva 6,
Kranjska Gora, potni list, št. P00577013.
gnw-186924
Prolič Miroslav, Hruševska cesta
45/g, Ljubljana, potni list, št. P00368919.
gne-186917
Pungartnik Zdravko, Kašova 1, Vojnik,
potni list, št. P00296918. gnk-186886
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Osebne izkaznice
Adamič Damjan, Čopova 6, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000099618.
gnu-186876
Alič Julijana, Blejska Dobrava 117A,
Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št.
000610433. gnw-187174
Ambrož Gorazd, Zgornje Konjišč 16,
Apače, osebno izkaznico, št. 000172761.
gne-186992
Ambrož
Nermina,
Svetinova
4,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001711975.
gne-186842
Arnol Jernej, Zagrad 27/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 001169431. gnk-186911
Arnuš Dejan, Zasadi 7, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 332893. m-614
Bedenik Marjeta, Ličenca 16, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001573732. gnl-187135
Bezenšek Emil, Renkovci 75, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001584203.
gnb-186870
Bostic Andrejka, Podboršt pri Komendi
21/b, Komenda, osebno izkaznico, št.
000504848. gnp-186981
Bračić Krešo, Janševa ulica 7A,
Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000677573. gny-186847
Brdnik Julijana, Visole 82, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001171044.
gnx-186998
Breznik Zdenka, Mlaka 24, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001000054.
gnm-187159
Cindrič Matic, Babno polje 66, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001324334.
gnw-186974
Črešnik Ivanka, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000596796.
gnw-186849
Dolžan Edvard, Sr. Bitnje 123, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001105347.
gnb-186895
Druškovič Franc, Ulica pri izviru 1,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000771327. gno-186907
Fajfar Andro, Matke 39, Prebold, osebno
izkaznico, št. 000992334. gnd-186893
Frankovič Vida, Ljubljanska 27,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001392129.
gnm-186909
Fric Marjeta, Valvasorjeva 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000425367.
gnv-186900
Friškovec Anja, Kreševa 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000403323.
gnl-186835
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Furst Jožef, Goriška ulica 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000965658.
gni-187163
Gabrijelčič Vladimir, Ig 178/c, Ig, osebno
izkaznico, št. 000259535. gnk-187011
Godnjavec
Ljuba,
Cesta
vstaje
50, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001411924. gnw-186824
Gorenji
Majda,
Ulica
Hermana
Potočnika 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000179898. gnz-187046
Gortan Ernest, Lepa cesta 55, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000295727. gnt-186852
Gričar Jože, Gabrščkova 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001030320.
gns-186828
Halilović Samir, Jenkova cesta 19,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001516386.
gno-187157
Horvat Mojca, Zg. Kungota 78, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000382269.
m-615
Hostnik Bojana, Trdinova cesta
32, Domžale, osebno izkaznico, št.
001432508. gnb-186920
Hren Irena, Preloge pri Konjicah 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001307202. gnk-186986
Hrenja Anita, Ptujska cesta 2, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001506278.
gns-187003
Hukolli Šaban, Tomšičeva 35B, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000239013.
gnc-186848
Hvala
Katjuša,
Pod
akacijami
58, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000229568. gnk-187036
Idrizi Špendi, Češnjica 8, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000324515.
gnu-187001
Ivić Tanja, Dolenja vas 23, Otočec,
osebno
izkaznico,
št.
000423824.
gnc-186994
Jakšić Ljubo, Kekčeva 32e, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001575561.
gnu-187151
Jakuš Mejarec Sebastijan, Veliki
Obrež 40, Dobova, osebno izkaznico, št.
000657461. gnu-187176
Janežič Jernej, Žeje 57, Dob, osebno
izkaznico, št. 001764922. gnc-186969
Jeršin Ana, Vodmatska 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000400434.
gnv-187125
Jevtić Jožefa Jožica, Turnovše 37,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001578951.
gnv-187175
Kacjan Saša, Grčarevec 25, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001743082.
gnm-186859
Kancler Ivan, Zg. Duplek 37/c, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000521223.
gns-186978
Kante Jan, Kamnje 23, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
001388943.
gnd-186993
Karnovšek Darko, Petelinjek 9,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001509253. gnd-187093
Kavčič Valentina, Cesta prekomorskih
brigad 62A, Šempeter pri Gorici, osebno
izkaznico, št. 001221710. gng-186840
Kecelj Katja, Depala vas 14/b, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001208376.
gnl-187160
Kimovec Urška, Tbilisijska 162,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001300817. gnd-187193
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Kisovec Mojca, Jakšičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 0000937764.
gnb-187070
Klemenčič Gregor, Dob pri Šentvidu
21, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 001722892. gnv-187100
Klemenčič Marija, Trate 17/a, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001332095.
m-629
Klinc Niko, Podlog 8/b, Šempeter v
Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000215822. gnj-187137
Kocjan
Alojz,
Gorenje
Laknice
40, Mokronog, osebno izkaznico, št.
000752955. gnf-187091
Kogej Nevenka, Kozinova 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000739929.
gnl-186860
Kogoj Linda, Cesta na Čuklje 16,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000796010. gnq-186855
Kolarič Nataša, lackova 260, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
001719311.
gnq-187155
Koligar Mihaela, Šentjošt 7, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
000177551.
gns-187103
Kološa Ivana, Matjaževa 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000399337.
gnr-187129
Kopač Franc, Podvasca 31, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000122500.
gnr-186979
Koprivnik Marko, Polanska cesta
135, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001270688. gny-187172
Kopše Lana, Dol. Počehova 34,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 1716816. m-609
Kopše Lina, Dol. Počehova 34,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 945650. m-610
Kordić Bila Janja, Vilharjeva 39,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000717390. gny-186822
Koren Petra, Kidričeva 10, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000950001.
gni-187013
Korošec
Matjaž,
Na
trati
17,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001695397. gnw-187124
Kosi Barbara, Ljubljanska 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001238580.
gnn-187158
Kostrevc Marjetka, Mihovica 33,
Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001842657. gnx-187173
Kozar Franjo, Borštnikova 45, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000431608.
gne-187092
Kralj Drmota Vera, Šempetrska 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001400095.
gnp-186956
Kralj Mojca, Rupa 32, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001765176. gnz-186971
Kramar Eleonora, Izlake 28, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
000115059.
gni-187088
Krsnik Kopše Mihaela Žarka, Dol.
Počehova 34, Pesnica pri Mariboru,
osebno izkaznico, št. 450265. m-611
Kunst Cindrič Zlatka, Babno polje 66,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
001341624. gnv-186975
Lakner
Milica,
Endlicharjeva
9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001531831.
gnp-187131

Leskovšek Zoran, Slivnica pri Celju
17/a, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico,
št. 001552637. gnc-186869
Lesnjak Janja, Kajuhova 9, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001603444.
gni-186988
Levanič Klavdija, Vilkmerjeva cesta 23,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000623196.
gnj-187112
Lipovac Jan, Velika Slevica 13, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001041157.
gnn-186983
Lipušček
Klavdijo,
Ulica Albina
Rejca 23, Tolmin, osebno izkaznico, št.
000450916. gnz-187171
Lukan Filip Jožef, Ob Krki 7, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000947192.
gnb-186845
Maček Srečko, Dunajska cesta
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001523043. gnu-187026
Magdič
Slavica,
Dacarjeva
30,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001134457.
gnp-187006
Majerič Aleš, Mariborska ulica 40,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000857567. gnj-186912
Majhen Antonija, Hajdrihova 15,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000540479. gnm-187034
Marinič Edvard, Vednjan 17, Kojsko,
osebno
izkaznico,
št.
000122555.
gnc-187169
Maslo Pavel, Kovačičeva 30, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000338300. gny-186997
Mate Marija, Bertoncljeva 28, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000769329.
gny-187022
Medica Cecilija, Dvoriščna 12, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000537669.
gnr-186854
Medved Ivana, Cesta 13. julija 22,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001319118. gne-187117
Melavc Jožef, Zgornje Pobrežje 1,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
001087312. gnj-187016
Mencin Ciril, Mali ločnik 14, Turjak,
osebno
izkaznico,
št.
001846462.
gnt-186827
Mesarič Andrej, Cesta v Zeleni log
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001636664. gnq-187180
Mezek Pintar Nuša, Detelova 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000470361.
gnf-186891
Mežnar Barbka, Prešernova 26,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001194379.
gnr-186879
Mihelčič Ajda, Trstenjakova ulica
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001731709. gnr-186954
Mihelj Marta, Preserje 88, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
000142287.
gnp-187156
Miklič Mojca, Stritarjeva 4, Dob, osebno
izkaznico, št. 000049252. gng-187140
Mulec Toni, Legen 125, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
001667455. gnb-187170
Novak Kolenko Mihaela, Puštal
42, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001319998. gnv-187075
Oberč Lovro, Glavni trg 10, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001230323.
gno-187132
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Oprčkal Jožef, Proseniško 46, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000245279.
gnf-187141
Oštrbenk Leposava, Rimska 35,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001086411.
gnc-186894
Petranovič Frančiška, Kettejeva 10,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000683078.
gnn-186958
Pipan Tadeja, Prapreče 10/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001532574.
gng-187090
Pirc Angela, Pot na polje 5, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001102124.
gnu-186901
Pirc Janja, Križ 190, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001377974. gnh-187014
Pisanec Vesna, Branik 115, Branik,
osebno
izkaznico,
št.
001474236.
gni-186838
Ploj Maja, Kamniška 50, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001450505.
gnr-186904
Podboršek Gregor, Zabretova ulica
12B, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000331981. gns-187178
Polajnar Manca, Kokra 1, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
001821236.
gnn-187008
Popović
Eudoksija,
Pavšičeva
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000471126. gno-186832
Potočnik Miran, Loka pri Framu 27,
Fram, osebno izkaznico, št. 001069241.
gnm-186984
Povalej Andrej, Ložnica pri Žalcu 3/d,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001276638.
gne-187167
Praprotnik Brdnik Anita, Pohorska ulica
14, Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 000439029. gnb-186995
Prebil
Barbara,
Opekarska
42,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000378911. gnx-187198
Preskar Franc, Ješovec pri Kozjem 4,
Kozje, osebno izkaznico, št. 000826042.
gnd-186868
Račel Peter, Stražišče 8, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000787517. gnz-186996
Raušl Marija, Gabernik 30, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
000664613.
gnf-187116
Remškar Marko, Podpeška cesta 236,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001269636. gnb-186970
Repovš Doroteja, Šercerjeva 7,
Laško, osebno izkaznico, št. 000363873.
gnv-187000
Resman Jože, Dragomelj 82, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001581582.
gno-186882
Rosc Leskovec Darinka, Trg 67,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000858525.
gnv-186850
Rugelj Milan, Prečna 18, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000968300.
gnt-186877
Sajevic Emica, Brilejeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000248463.
gnn-187108
Savić Savo, Vojkova 8, Solkan, osebno
izkaznico, št. 000369668. gnd-187168
Senčur Zmago, Cesta talcev 5/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000981127.
gnw-186874

Žagar Lev, Krpanova pot 6, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001783809.
gnb-186820
Žerdoner Hermina, Gosposka ulica 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 000374531.
gnm-187134
Žnidaršič
Janez,
Einspielerjeva
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000274601. gnt-186927
Žužek Anton, Mali Ločnik 12, Turjak,
osebno
izkaznico,
št.
000760251.
gnc-187144

Sevšek Marija, Cesta na Lahomšek 12,
Laško, osebno izkaznico, št. 000634712.
gnd-187143
Smajić
Ferid,
Celovška
cesta
336, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001849422. gny-187197
Sprager Madalena, Podutiška cesta
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000436075. gno-187107
Sternad Robert, Ljubljanska 15/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001787251.
gnn-187133
Šavs Peter, Pungart 11, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
000850716.
gnk-187161
Šebenik Bojan, Podpeška cesta 224,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001231038. gnq-187080
Šebenik Jožef, Podpeška cesta 224,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001142217. gnp-187081
Šetina
Marko,
Ižanska
cesta
309, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000687938. gni-186913
Škerjanec Marko, Cesta v Gorice
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001277253. gnd-187068
Škof
Stanislava,
Ljubeljska
20,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001809608. gnj-187012
Šmid Alojzija, Tomšičeva 92, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000420636.
gnq-187005
Tekmec Franc, Hajdoše 42, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000793506.
gnj-186987
Tomažič Frančišek, Laporje 96,
Laporje, osebno izkaznico, št. 000141454.
gnk-186836
Veber Franc, Zrkovska cesta 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000105352.
gnn-186883
Velegić
Zlatan,
Brodarjev
trg
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001076027. gnk-186861
Vidic Miran, Na griču 6, Šentilj v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001568957.
m-616
Vidrih Nina, Kred 2A, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 001619637. gnf-186991
Vratar Aladar, Domanjševci 95,
Križevci, osebno izkaznico, št. 000889396.
gnu-186851
Vrtič Barbara, Dornava 55B, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001784483.
gnf-186841
Zagernik Mihelčič Miriam, Trstenjakova
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000816201. gns-186953
Zavec Tomaž, Turniška ulica 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001190424.
gnj-186837
Završnik Rudolf, Kolodvorska cesta 45,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000299017.
gnh-187114
Zeljković Benamin, Bratov Škofov
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001837065. gns-186878
Zorman Marija, Toplarniška 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000095726.
gny-187147
Zupančič Tjaša, Črni vrh 18, Tabor,
osebno
izkaznico,
št.
001204859.
gnl-186910
Žagar Alenka, Krpanova pot 6, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001575823.
gnc-186819

Stran

Vozniška dovoljenja
Adamič Damjan, Čopova 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310082, izdala UE Žalec. gnv-186875
Adamič Milan, Mekotnjak 32, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 7490,
izdala UE Gornja Radgona. gny-186947
Ambrož
Nermina,
Svetinova
4,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2039688, izdala UE Jesenice.
gno-186807
Ambrožič Andrej, Plače 56, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1067295, izdala UE Ajdovščina.
gnk-187136
Avdić Džemal, Strma pot 1, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001426367, reg. št. 10612, izdala UE
Ilirska Bistrica. gns-187128
Belina Matej, Pirnatova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2053509, reg. št. 104901. gnh-186914
Beltram Sonja, Ivana Suliča 3,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 2044. gne-186942
Bertoncelj Rok, Godešič 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21644, izdala UE Škofja Loka.
gnw-187199
Bostic Andrejka, Podboršt pri Komendi
21/b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 816096, reg. št. 7747, izdala
UE Kamnik. gnq-186980
Božič Marija, Orehovica 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23364. gnl-186810
Brečko Regina, Zg. Rečica 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1663657. gnp-186906
Čavničar Miran, Krčevina 13, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 102, izdala UE Ormož.
gno-187082
Čeligoj Ivan, Pod Zavrtnice 10, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
6777, izdala UE Postojna. gnu-186926
Čivre Silvijan, Trimlini 64/i, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 5034, izdala UE Lendava.
gnz-186871
Dilica Zdenko, Bidovčeva 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 44507, reg. št. 10863.
gns-186803
Dim Jožef, Brezovica pri Mirni 33, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
906577, reg. št. 2872, izdala UE Trebnje.
gnr-187029
Dražetič Stipo, Moša Pijade 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4642, izdala UE Črnomelj. gnt-187002
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Ereiz Ilija, Mejna ulica 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
82990, reg. št. 60278, izdala UE Maribor.
gnz-187146
Fras Dejan, Trnovska vas 29, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1589263, izdala UE Ptuj. gns-187078
Furlan Mitev Suzana, Plesiše 15,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 7895, izdala UE Logatec.
gnj-186962
Gaber Danica, Belska cesta 48,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S33143, reg. št. 23392, izdala UE
Kranj. gnv-187150
Godler Dragica, Polzela 205/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
103990, izdala UE Žalec. gnp-186881
Godnjavec Ljuba, Cesta vstaje 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1828370, reg. št.
40744, izdala UE Ljubljana. gnx-186823
Gorenji Majda, Ulica Hermana Potočnika
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 6303810, reg. št. 169361,
izdala UE Ljubljana. gnb-187045
Gorišek Boris, Arnovo selo 34/b,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1254738, reg. št. 16012, izdala UE
Brežice. gny-187072
Gričar Jože, Gabrščkova 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1821882, reg. št. 43821, izdala UE
Ljubljana. gnr-186829
Hacin Viktorija, Slovenska cesta 24,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001584324, reg. št. 37926, izdala UE
Domžale. gnp-187056
Halilović Samir, Jenkova cesta 19,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 744806, reg. št. 20346, izdala UE
Velenje. gnm-187009
Horvat Damjan, Lendavska cesta 62,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 16209, izdala UE
Lendava. gny-186872
Hostnik Bojana, Trdinova cesta 32,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S002148785, reg. št.
41969. gng-186919
Hudorovič
Zdravko,
Gorica
40,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 19057. gnt-187152
Hvala Katjuša, Pod akacijami 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140469, reg. št. 140469, izdala UE
Ljubljana. gnj-187037
Ištoković Alen, Ulica Ubalda Vrabca
6a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2163442, reg. št.
131075, izdala UE Maribor. gnh-187139
Janota Antun, Vatovčeva ulica 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 17205, reg. št. 23524, izdala
UE Koper. gns-187153
Jerenko Stanislava, Hajdoše 84,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2200656, izdala UE
Ptuj. gng-186815
Kalinger Dušica, Prežihova ulica 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1222253, reg. št. 62901, izdala UE
Maribor. gnk-186961
Kancler Ivan, Zg. Duplek 37/c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 801821, reg. št. 38966, izdala UE
Maribor. gnt-186977
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Karnovšek Darko, Petelinjek 9,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1170811,
izdala UE Žalec. gnc-187094
Kogoj Linda, Cesta na Čuklje 16,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 29621, izdala UE Nova
Gorica. gnn-186808
Kolar Darko, Arja vas 78/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 2128968, izdala UE Žalec.
gnq-186955
Kolenc Stane, Cesta dveh cesarjev
34A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1612365, reg. št. 213838.
gnv-187200
Komidar Luka, Ruška cesta 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S873638, reg. št. 106164, izdala UE
Maribor. gnz-187021
Kostić Aleksa, Antoličičeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1766231, reg. št. 80932, izdala
UE Maribor. gnu-186976
Kotnik Marjan, Ravne 193, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S001734822, reg. št. 10602,
izdala UE Velenje. gnl-187185
Kralj Drmota Vera, Šempetrska 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 804733, reg. št. 28989, izdala UE Kranj.
gno-186957
Kranjc Alojz, Rakovci, Vrtna ulica 8,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S1605832, reg. št. 29423. gnv-186950
Kranjc Gaber, Prečna pot 4, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2127749, izdala UE Žalec. gnb-187020
Križman Černič Alenka, Matena 8,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1042555 – vozi z očali, reg. št. 209806,
izdala UE Ljubljana. gne-187192
Krsnik Kopše Mihaela Žarka, Dol.
Počehova 34, Pesnica pri Mariboru,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1639208, reg. št. 2039. m-612
Kuburić Nijaz, Klanska ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2081814, reg. št.
178734. gnu-187126
Kukovec Leon, Prežihova ulica 24,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10547, izdala UE Lenart.
gng-187190
Lipovac Jan, Velika Slevica 13, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. A od
50km/h BGH, št. S1920507, reg. št.
242383. gno-186982
Lipovšek Emil, Cesta na Ostrožno 152,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 832997, reg. št. 17106. gnb-187145
Maček Kržmanc Marjeta, Drenov Grič
57A, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 14403, izdala UE
Vrhnika. gnc-187194
Maček Srečko, Dunajska cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1760540, reg. št.
25268. gnv-187025
Magdič Slavica, Dacarjeva ulica 30,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S869078, reg. št. 10302. gnj-186937
Majerič Elko, Črnci 35, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 12177,
izdala UE Gornja Radgona. gnh-186939
Mali Tilen, Breznica 1B, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

S001175741,
izdala
UE
Jesenice.
gnf-186941
Maslo Pavel, Kovačičeva ulica 30,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 35786, reg. št. 14272.
gnd-186943
Melihen Sebastijan, Topol pri Begunjah
12, Begunje pri Cerknici, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001156431, reg.
št. 10072. gnq-186830
Mezek Pintar Nuša, Detelova 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1259131, reg. št. 35614, izdala UE Kranj.
gnh-186889
Mežnar Barbka, Prešernova 26,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2000135, reg. št.
16787, izdala UE Domžale. gnq-186880
Mikelj Marko, Hruševo 104, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
12500223, reg. št. 223873, izdala UE
Ljubljana. gnc-187069
Mikl Jožef, Blaguš 3, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4229, izdala UE Gornja
Radgona. gnx-186948
Milkovič Danica, Zorenci 5, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8305, izdala UE Črnomelj. gno-187007
Mulec Toni, Legen 125, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ŽABCEFGH, reg. št. 16518, izdala UE
Slovenj Gradec. gnc-186944
Nedelko Ervin, Trnovska vas 8,
Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S1921211, izdala UE Ptuj.
gnb-186945
Novak Kolenko Mihaela, Puštal 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17288, izdala UE Škofja
Loka. gnw-187074
Novak Matič Urška, Zikova ulica 5,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1847792, reg. št. 22357, izdala UE
Kamnik. gnx-186923
Pahor Grega, Dolga Reber 1A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. SI 60245, reg. št.
48655. gnq-186805
Parovel Boštjan, Prisoje 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 48927, reg. št. 28608.
gnk-186811
Pavlič Lio, Zg. Kapla 1/a, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12381, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnn-186908
Peras Tanja, Kozlovičeva 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 14689, reg. št. 25650, izdala
UE Koper. gnm-187113
Planjšek Dragica, Lavričeva 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1690183, reg. št.
98472, izdala UE Maribor. gng-186990
Plut Aleš, Celovška cesta 189,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2113238, reg. št.
204833. gnf-186966
Polanc Igor, Predmeja 115, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350ccm
BGH, št. S1512511, reg. št. 17255, izdala
UE Ajdovščina. gnp-186856
Potočnik Miran, Loka pri Framu 27,
Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 917208, reg. št. 93178. gnl-186985
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Pustotnik Miroslav, Volčji potok
46, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20325, izdala UE Kamnik.
gnr-187179
Radšel Dejan, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/ h
BGH, št. S 1961748, reg. št. 28347, izdala
UE Velenje. gnj-186862
Recko Branka, Liptovska 35, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5765. gnm-186809
Sašek Franc, Pristavica 4A, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001555797, reg. št. 8833, izdala UE
Trebnje. gnc-187119
Sevšek Marija, Cesta na Lahomšek 12,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1907535. gne-187142
Snoj Vinko, Kodrova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 2028866, reg. št. 26618, izdala UE
Ljubljana. gnh-187089
Sotlar Tilen, Cesta na Dobrovo 96,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 986611. gng-187015
Šebenik Bojan, Podpeška cesta 224,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 179071. gnr-187079
Šišarica Drenka, Miličinskega 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1561835, reg. št. 35771. gnr-187154
Šivic Joža, Dobro polje 3, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1348527, reg. št. 7481. gnm-186938
Škafar Tomaž, Trdinova ulica 7, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
19889. gni-186863
Škufca Boris, Glavna cesta 8A,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001732084, reg. št. 8112, izdala UE
Trebnje. gny-187122
Štumpﬂ Ana, Podgorje 82A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 2262,
izdala UE Slovenj Gradec. gnf-186816
Talič Ernest, Trg Prešernove brigade
5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1437222, reg. št. 45962, izdala UE
Kranj. gnw-186949
Tanšek Matjaž, Miloša Zidanška 10,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 53622, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-187138
Tentor Nikola, Savudrijska 11, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 30624, reg. št. 8637, izdala UE Piran.
gnz-186946
Toth Ladislav, Gornji Lakoš, Glavna
ulica 45, Lendava – Lendva, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7368,
izdala UE Lendava. gnb-186795
Ukmar Teja, Tavčarjeva 1A, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1789167,
izdala
UE
Jesenice.
gnk-186936
Veličković Nada, Osenjakova ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1963428, reg. št.
168433, izdala UE Ljubljana. gnb-187120
Virag Jernej, Gančani 206, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S1662385, reg.
št. 41273. gng-186940
Virant Neva, Ig 360, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2116232, reg. št. 201506, izdala UE
Ljubljana. gnu-187201

Breskvar Jožica, Cesta v Kostanj
11/b, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1984 in 1985, izdano
na ime Kamnikar Jožica. gnl-187110
Burkeljca Matjaž, Klavčičeva 5,
Kamnik, indeks, PTT Srednješolski center
Ljubljana. gnn-186833
Cimerman Matjaž, Koleševa ulica 9,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani,
št. 152/89, izdana leta 1989. gni-187188
Čepič Vasja, Trubarjeva cesta 76,
Ljubljana, indeks, št. 20990038, izdala
Pravna fakulteta. gnr-186858
Čuješ Jernej, Gavce 75/b, Šmartno ob
Paki, indeks, št. 81600300, izdala EPF
Maribor. m-628
Devič Nastja, Pod Kerinom 1, Pivka,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole. gne-186792
Doler Marko, Petrovče 152, Petrovče,
indeks, št. 11130120619, izdala Poslovno
komercialna šola Celje. gnm-186813
Drevenšek Martina, Cankarjeva 82,
Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Srednje tekstilne šole, izdano leta 1992.
gnm-186934
Emeršič Darjan, Lancova vas 79, Videm
pri Ptuju, spričevalo 2. letnika Strojne šole
Ptuj, izdano leta 2001. m-633
Gačnik Dušan, Petelinjek 37, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Novo mesto,
izdano leta 1977. gno-187182
Grabrijan Boris, Velika sela 6, Adlešiči,
maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Pedagoške Gimnazije v
Novem mestu, izdano leta 1979 in 1980.
gnu-186826
Jerman Borut, Mengeška cesta 41,
Trzin, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske in usnjarske šole v Domžalah,
izdano leta 1986. gnt-187102
Jerman Borut, Mengeška cesta 41,
Trzin, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
železničaske šole v Ljubljani, izdano leta
1987. gnu-187101
Knez Matic, Bl. Dobrava 116, Blejska
Dobrava, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2001. gnd-186793
Knežević Branislav, Laktaši, Bosna in
Hercegovina, spričevalo 6. razreda OŠ
Prehodnega mladinskga doma Ljubljana,
izdano leta 1995. gnv-186800
Kolar Sandi, Marija Dobja 13/a,
Dramlje, indeks, št. 81582200, izdala EPF
Maribor. m-627
Kolerič Branko, Pot na novine 18,
Šentilj v Slov.goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu Elektro šole, izdano leta
1976. m-623
Koser Erazem, Moravče pri Gabrovki
109A, Gabrovka, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja šola tehničnih strok in
osebnih storitev. gnx-187098
Kovač Martin, Riharjeva ulica 32,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1999. gnp-186831
Kovač Stanislav, Boltija 1, Vače,
spričevalo o končani OŠ Vače, izdano leta
1970. gnh-186964
Kučuković Arijana, Vojkova 15, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnična
šola Lava. gnx-186973
Lazar Bursać Zvezdana, Jakopičeva
ulica 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo in

Zagernik Mihelčič Miriam, Trstenjakova
ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1870764, reg. št. 133983.
gnt-186952
Žagar Alenka, Krpanova pot 6, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2096039, reg. št.
255408, izdala UE Ljubljana. gnz-186821

Zavarovalne police
Bajt Benjamin, Vinkarje 7, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 327433, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-186788
Draganovič Zaim, Okrogarjeva 3, Celje,
zavarovalno polico, št. 40-229530. m-613
Grebenjak
Zdenka,
Gregorčičeva
14A, Nova Gorica, zavarovalno polico,
št. 5050000295 – fond polica, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-186802
Iliev Kole, Čarmanova 6, Medvode,
zavarovalno polico, št. 326607, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-186794
Kastelic Andrej, Smrečnikova 30, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. AO 266969,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-186797
Kelhat Žani, Bojsno 44, Globoko,
zavarovalno
polico,
št.
298014.
gnx-186798
Koštr Vera, Breg 11, Stara Cerkev,
zavarovalno
polico,
št.
262086.
gnz-186796
Krošl Mihael, Rimska cesta 3, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 254365, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-186801
Kukovica Janez, Kresniške Poljane 27A,
Kresnice, zavarovalno polico, št. 1008474,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-186965
Lovrin Miran, Drenovec 6, Vinica,
zavarovalno polico, št. AO 756881, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-186799
Mohorič Boris, Čopičeva 26, Idrija,
zavarovalno polico, št. 41403000745, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-187097
Podbrežnik Dragica, Ptujska gora 37,
Ptujska Gora, zavarovalno polico, št. 713162,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-624
Potokar Aleš, Lastovče 33, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 235758, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-187083
Pungert Franc, Goriška vas 11, Mirna
Peč, zavarovalno polico, št. 293470, izdala
zavarovalnica Tilia. gnl-187085
Ravbar-Šilak Aleksandra, Kot 7B,
Postojna, zavarovalno polico, št. 194167,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-186928
Štefotič
Majda,
Tischlerjeva
8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 7155515.
gnm-187084
Turk Anica, Stopiče 28A, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 235407.
gnn-186933

Spričevala
Andrejek Marjan, Na Korosci 22/a,
Ljubljana, diplomo Srednje računalniške
šole v Ljubljani. gnm-186834
Brenčič Jože, Medvedje Brdo 10,
Rovte, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ
8. talcev v Logatcu. gnt-187177

Stran
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spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Kopru, izdano na
ime Lazar Zvezdana. gnq-187030
Levpušček Sašo, Župančičeva 21,
Velenje, indeks, št. 93553709, izdala
Univerza Maribor, FERI. gnp-186935
Matelič Primož, Delakova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ljudske univerze v Litiji – Srednja trgovska
šola. gnr-187104
Mirnik Nadja, Topole 14, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2., 3. letinka
Srednje gostinske, turistične šole Celje.
gns-187028
Mori Sašo, Gorče 20/b, Libeliče,
spričevalo o končani OŠ Neznanih
talcev Dravograd, izdano leta 1985.
gne-187017
Noterzberg Daniel, Stojnci 110,
Markovci, spričevalo o zaključnem
izpitu Kadetske šole za miličnike v
Tacnu, št. III-357/150, izdano leta 1991.
gnp-186806
Orožen Jana, Cesta prvih borcev
25, Brestanica, indeks, št. 41200126,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-186898
Paradiž Darian, Šmartno 55, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo 1. letnika
Poklicne srednje ekonomske šole, izdano
leta 2004. gnl-187035
Pečjak Lan, Dragomelj 34, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1994. gnu-187076
Pepelnak Arnerić Marija, Dolenjska
cesta 36, Ljubljana, spričevalo o
zaključnem izpitu Pedagoške šole Maribor,
vzgojiteljska šola, izdano leta 1982, izdano
na ime Pepelnak Marija. gnb-187195
Potočnik Simon, Črna pri Kamniku 22,
Stahovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnz-187196
Prelog Nevenka, Morje 85, Fram,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1978. m-619
Pugelj Anuška, Omerzova ulica 17,
Kočevje, maturitetno spričevalo Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1984,
izdano na ime Zibar Anuška. gno-187032
Radovac Simon, Montinjančevo naselje
4, Pobegi, indeks, št. 23040123, izdala
Fakulteta za strojništvo. gns-186932
Rojina Tomaž, Mala ulica 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnm-187184
Rozman Karolina, Ipavčeva 15, Maribor,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 1998. m-608
Salmič Jože, Gmajna 33, Raka,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu
Šolskega centra Boris Kidrič Celje
– smer avtomehanik, izdano leta 1979.
gnv-186925
Senić Daniel, Gradišnikova ulica
14, Borovnica, indeks, št. 29005663,
izdala Naravoslovno tehnična fakulteta v
Ljubljani. gnx-187073
Simonič Evgen, Zg. Ščavnica 17,
Sv.Ana v Slov.goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole kmetijske
mehanizacije Maribor, izdano leta 1993.
m-607
Simonič
Irena,
Sp.
Senarska
44/a, Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo
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o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1995. m-632
Smajić Jasmina, Kidričeva 33, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Ljudska univerza
Kranj. gng-186790
Sočič Viljem, Pod gradiščem 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1983. m-620
Struna Mateja, Bratov Učakar 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem,
smer turistični tehnik, izdano leta 1994.
gnc-186844
Šauperl Dragica, Sr. Gasteraj 20,
Jurovski Dol, indeks, Višje šole za socialno
delo Ljubljana. gnj-186787
Tejić Borivoje, Goriška 40, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ajdovščina, Poklicna gradbena šola
Ajdovščina, št. 25/77, izdano leta 1977.
gnh-187164
Turk Branko, Verdnikova 10, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra tehnične stroke
Novo mesto, št. 75/80. gnf-186791
Urh Aleksander, Gregorčičeva cesta
16, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika
Srednje železniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnx-186873
Višnar Božidar, Prešernova cesta 1,
Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehniške kemijske šole Ruše, izdano leta
1976. m-630
Zelko Danijel, Dutovlje 5, Dutovlje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, ekonomski tehnik,
izdano leta 2000. gnk-186786
Zelko Danijel, Dutovlje 5, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Srečka Kosovela Sežana, ekonomski
tehnik, izdano leta 2000. gnl-186785
Zupan Anton, Breg 75, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Triletne
poklicne šole. gnp-186931
Zupančič Marjanca, Dolenje Gradišče
14, Šentjernej, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje gostinske šole Novo mesto,
izdano leta 1990, 1991 in 19992, izdano
na ime Klobučar Marjanca. gnz-187121

Ostali preklici
AVTOTRANSPORTI
KASTELEC
s.p., Adamičeva cesta 57, Grosuplje,
dovolilnicoza HRV – tretje države, št. 5053,
1565, 2102 in dovolilnica IT – bilateralna,
št. 4778. gne-186817
AVTOTRANSPORTI
KASTELEC
s.p., Adamičeva cesta 57, Grosuplje,
dovolillnice SČG – bilateralna, št. 2542,
2543 in 2541. gnd-186818
Bahovec Urh, Koritenska cesta 14, Bled,
potrdilo za upravljanje z VHF – GDMSS
postajo, štev. potrdila 26292-278/03,
izdana s strani Uprave RS za pomorstvo.
gnr-186804
Benko Nuša, Ulica Štefana Kovača 18,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
01000163, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnz-187071
Benko Suzana, Panonska 8, Maribor,
VIP polica, št. 282191. m-626
Blatnik Nina, Posavec 63, Podnart,
študentsko izkaznico, št. 18030788, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-187123

Breznik
Jasmina,
Gradišče
29,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
01003192, izdala Pedagoška fakulteta.
gnh-186918
Cizej Boštjan, Šmatevž 11/a, Gomilsko,
delovno knjižico. gnd-187018
Davinić Jelena, Maroltova ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-187027
Drevenšek Niko, Tbilisijska 20,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19373061, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-187106
Erbežnik Janko, Zaklanec 37, Horjul,
orožni list, št. 508. gnx-187148
Gmajner Tjaša, Ul. talcev 32, Orehova
vas, vozno karto, št. 2029. m-625
Golob Miran, Ul. 8. febrarja 81, Miklavž
na Dravskem polju, certiﬁkat št. 019922 za
voznika, ki prevaža nevarno blago izdan
13. 9. 2004 od MNZ. m-617
Grm Tadej, Raičeva ulica 41, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-186967
Gubanc Tjaša, Trg svobode 11, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 0100131,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-187130
Hodžić Jasminad, Ižanska cesta 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-187031
Hvalič Lidija, Kidričeva 29B, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnr-186929
Kokalj Justina, Golnik 142, Golnik,
delovno knjižico. gnk-187086
Kosi Krešimir, Raičeva 7, Ormož,
delovno knjižico. gnm-186784
Kozan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnico države Belorusije s št. 1204228,
izdala Obrtna zbornica. gnb-187024
Kvas Maks, Florjan 36, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 26201745, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gng-187165
Lamprehr Ludvik, Panonska ulica 8,
Maribor, certiﬁkat za prevoz nevarnih snovi
št. 14963, izdano MNZ Maribor, veljavnost
10. 5. 2007. m-621
Medara Senada, Špeglova ulica 1,
Velenje, vozno karto, št. 2350 – 100%
popust, izdal LPP. gny-186972
Melev Nikolaj, Bakovnik 5C, Kamnik,
delovno knjižico. gnh-187189
Mencigar Darjan, Kneza Koclja 7,
Radenci, vozno karto, št. 5220, izdal
Avtobusni promet Murska Sobota.
gnj-187087
MURENC TRADE d.o.o., Bratov
Hvalič 4, Nova Gorica, CEMT dovolilnice,
št. 0606/1 izdane dne 29. 12. 2004.
gnm-186959
MURENC TRADE d.o.o., Bratov
Hvalič 4, Nova Gorica, izvod licence, št.
GE 000147/00708 za vozilo z reg. št. GO
88-39J. gnl-186960
Obal Urška, Colnarjeva ulica 11,
Ljubljana-Črnuče, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnw-187099
Oblak Polona, Nika Šturma 10, Sežana,
delovno knjižico. gnd-186843
Ozbič Silvo, Grobišče 26, Prestranek,
orožni list, št. OL 25533, reg. št. PO 679,
izdala UE Postojna. gnl-187010
PLOJ d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Maribor,
licenco, št. GE000129/01015 za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu, za vozilo z
reg. št. MB – PLOJ11. gnb-187095
Podlesnik Dunja, Polje 10/a, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnu-186951
Pongarc Aleš, Javornik 50, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnj-186812
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Prevozništvo Krajnc Miroslav s. p.,
Hrastovec 4, Lenart v Slov.goricah,
dovolilnico za tretjo državo Romunijo, ser.
šr. 305237, koda G000613. gni-186963
Priveršek Matevž, Celjska ulica 31,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-187166
Randek
Aljoša,
Levstikova
11,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 4539,
izdal Certus Maribor. m-618
Saje Dragomir Albin, Cviblje 2,
Dolenjske Toplice, prometno dovoljenje
za čoln št. 01-03-383/1993, z dne 17. 6.
1993, izdala UE Izola. gnj-186887
Skale Dolinšek Miha, Ižanska cesta
46, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.

Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnic za mednarodne
prevoze za državo belorusijo univerzalna
št.: 850263 in 850659. gns-186903
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnic za mednarodni
promet za hrvaško tretjo državo št. 1867
in državo rusijo univerzalna št. 423917.
gnq-186905
Štandeker Milisav Breda, Ciglance
52/a, Spodnji Duplek, delovno knjižico,št.
14625. m-631
Zule Katja, Ljubljanska 88, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 01099326, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-187023

19785221, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-187183
Srebot Tamara, Slejkoti 6, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 01078813, izdala
Pedagoška fakulteta. gno-187186
Šega Alen, Šegova vas 21, Loški Potok,
delovno knjižico. gnh-186814
Škoberne Dejan, Dečkova 50, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93474811, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-622
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnic za mednarodni
prevoz za državo Ukrajina univerzalna št.:
287277, 288024, 289201, 289259, 289263
in 289269. gnw-186899
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Priporočamo

Zakon o dohodnini
(ZDoh-1-UPB1)
Mesec dni po objavi uradnega prečiščenega besedila Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 17/05 z dne 24. februarja 2005) je Založba Uradni list izdala ta zakon
v knjižni obliki. Uvodna pojasnila, ki nam na razumljiv način razlagajo posamezne
zakonske določbe, je pripravila Biserka Ošlaj, univ. dipl. oec., urednica revije DENAR. Besedilo uvodnih pojasnil povzema vsebino člankov, ki so v letu 2004, ko
je Državni zbor Republike Slovenije sprejemal novi Zakon o dohodnini (Uradni list
RS, št. 54/04), izhajali v tej reviji. Posebno pozornost avtorica namenja tudi spremembam in dopolnitvam zakona. S sprejemom prvih dopolnitev so se poslovili
poslanci prejšnjega sklica parlamenta, s sprejemom drugih pa so začeli mandat
poslanci, ki se jim izteče mandat v letu 2008.
Kaj ni in kaj je obdavčeno z dohodnino, kdo je zavezanec za dohodnino, kakšna
so merila za določanje odvisnega pogodbenega razmerja pri zaposlitvi, kako so
obdavčeni dohodki fizične osebe iz premoženja in kako drugi dohodki? Na vsa ta
in druga vprašanja najdemo odgovore v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil, ki
ponujajo tudi lestvico akontacije dohodnine, primerjavo s prej veljavnim zakonom
itd.
Z ALOŽBA

Knjiga formata 14 x 20 cm obsega 232 strani.

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


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

Zakon o dohodnini (ZDoh-1-UPB1)
– 261257 broširana izdaja 4990 SIT z DDV

Štev. izvodov

5490 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 261262 vezana izdaja
Podjetje
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Davčna št.

Davčni zavezanec
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