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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
blaga
Št. 16-08/05
Ob-14573/05
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 24. 3. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material iz plastike po sklopih: sklop 1: vrečke za komunalne odpadke
(črne); sklop 2: vrečke za infektivne odpadke in citostatike (rumene in rdeče); sklop 3:
vrečke za umazano perilo (modre in bele);
sklop 4: vrečke večnamenske (prozornebrezbarvne); sklop 5: plastični kozarci; sklop
6: plastična PE embalaža za živila; sklop
7: predpasniki zaščitni iz PE folije; sklop 8:
plastični jedilni pribor in krožniki; Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Plasta Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert,
– sklop 2: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 3: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 4: Plasta Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert,
– sklop 5: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 6: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže,
– sklop 7: Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva ul. 20A, 2000 Maribor,
– sklop 8: Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 3,333.000 SIT,
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– sklop 2: 1,014.091,68 SIT,
– sklop 3: 907.824 SIT,
– sklop 4: 1,271.940 SIT,
– sklop 5: 121.986,24 SIT,
– sklop 6: 352.626 SIT,
– sklop 7: 968.400 SIT,
– sklop 8: 56.406 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 (od tega dve
nepravilni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 4,586.191,20 SIT; 3,333.000
SIT,
– sklop 2: 1,107.432 SIT; 1,014.091,68
SIT,
– sklop 3: 991.200 SIT; 907.824 SIT,
– sklop 4: 1,690.826,40 SIT; 1,271.940
SIT,
– sklop 5: 121.986,24 SIT,
– sklop 6: 352.626 SIT,
– sklop 7: 1,096.200 SIT; 968.400 SIT,
– sklop 8: 56.406 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16-64/04
Ob-14574/05
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmhelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 7. 3. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: video endoskopski sistem, Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba glede na: cena 70%; tehnične in
ostale prednosti 30%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Olympus Slovenija d.o.o.,
Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,330.951,61
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
42,612.019,20 SIT z DDV; 24,330.951,61
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-14313/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Mojca Križ, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: JN 20/05 VV, šifra:
430-109/2005; dobava in montaža z vzdrževanjem fotokopirnih strojev, faksimilnih
naprav in uničevalnikov papirja za potrebe
državnih organov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.12.11.00-4.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: fotokopirni stroji, faksimilne naprave, uničevalniki papirja – dobava in montaža z
vzdrževanjem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Stran
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Ob-14314/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Mojca Križ, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva ulica 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-83, faks 01/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št.: JN 19/05 VV, šifra:
430-108/2005; dobava vozil za potrebe državnih organov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: motorna osebna vozila, kombiji, limuzine,
vozila na štirikolesni pogon, terenska
vozila.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 1714-03-430-80/2005/2 Ob-14721/05
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: 430-80/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava in vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN vozlišč
ﬁksnega govornega omrežja. Podrobnejši
opis in količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 27. 5. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-80/2005.
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; Schengenski izvedbeni načrt
– PSF0516.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi
Blago
Št. 5/35-5141/4-04

Ob-14598/05

Preklic
Naročnik Pošta Slovenije d.o.o. preklicuje razpis za izbor dobavitelja računalniške strojne opreme, objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/05 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12852/05.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-14326/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik je v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne
18. 2. 2005, Ob-4319/05, objavil javni razpis
za zobozdravstvene stole. Naročnik v skladu
s 77. členom ZJN-1 zavrača vse ponudbe z
utemeljitvijo: za sklop 1 in sklop 2 ponudbe
zavračamo, ker so se spremenili pogoji ﬁnanciranja; za sklop 3 ponudbe zavračamo,
ker so ponudniki ponudili enake cene.
Naročnik bo pristopil k pripravi novega
razpisa.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-14325/05
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku »Najem z
odkupom dializnih aparatov in druge opreme dializnega oddelka«, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005, Ob-8888/05,
se spremenita točki IV.3.3) in IV.3.7.2) in se
pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje je: 3. 6. 2005 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb bo: 3. 6. 2005 ob 11. uri,
v Bolnišnici Sežana, Cankarjeva ul. 4, Sežana.
Bolnišnica Sežana
Št. 3531-18/2003-293

Ob-14323/05

Sprememba
V javnem naročilu za nabavo in montažo
splošne, medicinske in tehnološke opreme
za prostore novogradnje ginekološko porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota, objavljenem v Ur. l. RS, št. 40-41 z
dne 22. 4. 2005, Ob-11236/05, se spremenijo naslednje točke:
V točki IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: naročnik spreminja rok "25. 5.
2005" v "6. 6. 2005".
V točki IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb: naročnik spreminja rok "25. 5. 2005"
v "6. 6. 2005".
V točki IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: naročnik spreminja rok "25. 5. 2005" v "6. 6.
2005".
Ministrstvo za zdravje

Ob-14634/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme za izvajanje praktičnega pouka v
programih avtoremontne dejavnosti v strojnih šolah naročnika Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
20. 5. 2005, Ob-14077/05, se popravijo naslednje točke:
1. V točki III.2.1.3 se na koncu doda besedilo:
»3. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da ponujena oprema izpolnjuje vse
zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja po veljavni zakonodaji (posebna dokazila niso potrebna).
4. Za vsak ponujen sklop znaša garancija vsaj 12 mesecev (če bo ponudnik pustil polje garancije v obrazcu A-7 prazno
bo naročnik štel, da je ponudil 12-mesečni
garancijski rok, sicer bo naročnik upošteval
navedeno garancijo v obrazcu).«
2. Doda se točka VI.4) z naslednjim besedilom:
»Naročnik skladno s tretjim odstavkom
81.a člena ZJN-1 pod pogoji iz ZJN-1 in
podzakonskega predpisa, ki ureja elektronske dražbe, najavlja možnost, da po prejemu, javnem odpiranju in pregledu ponudb
ponudnike povabi k elektronski dražbi za
posamezne sklope javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo.«
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-14771/05
Popravek
V javnem razpisu za potrošni material
za vakuumski odvzem krvi, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8624/05, se popravijo naslednje točke:
II.2.1) je 19,000.000 SIT.
II.3) je 9 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 8. 2005, konec 30. 4. 2006.
IV.3.2) je 3. 6. 2005.
IV.3.3) je 3. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) je 10. 7. 2005.
IV.3.7.2) je 3. 6. 2005 ob 10. uri.
VI.5) 24. 5. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-14636/05
Popravek
V javnem naročilu Občine Brda, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
6. 5. 2005, Ob-12141/05, se popravijo naslednje točke:
Spremeni se objava javnega naročila
pod točko II.1.6) in se glasi:
Opis/predmet javnega naročila: nakup
opreme za avtomatsko linijo dvojne ekstrakcije – naravno izkapljanje hladne predelave oljk kapacitete 700–1200 kg/h, starost
opreme med 6–7 let.
Spremeni se objava javnega naročila pod
točko IV.2) Merila za oddajo in se glasi:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. kreditni pogoji za blagovni kredit,
3. rok dobave in montaže,
4. usposabljanje kadrov,
5. garancijski rok,
6. pogarancijsko vzdrževanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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Spremeni se objava javnega naročila
pod točko IV.3.2) in se glasi:
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti
ju je mogoče do 3. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT. Valuta: 15 dni.
Pogoji in način plačila: ponudniki plačajo
razpisno dokumentacijo na podračun Občine Brda št. 01207-0100014109 pri Banki
Slovenije.
Občina Brda

oseba: Marijan Gregorinčič, Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta:
pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 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.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen
v razpisni dokumentaciji.
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: rok plačila najmanj 60 dni po izstavljenem računu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik registriran
pri davčnem uradu in ni vpisan v sodni register,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

Ob-13942/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Poljčane, kontaktna oseba: Stane Kovačič, Dravinjska c. 26, 2319
Poljčane, Slovenija, tel. 02/829-50-30,
faks 02/829-50-31, elektronska pošta: Stane.Kovacic@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: JNV1_2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago, po drugem odstavku
19. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Poljčane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop A: mleko in mlečni izdelki,
– sklop B: meso,
– sklop C: mesni izdelki,
– sklop D: jajca,
– sklop E: sveža zelenjava in sadje,
– sklop F: zmrznjena, konzervirana zelenjava, ribe in konzervirane ribe,
– sklop G: sadni sokovi,
– sklop H: zmrznjeni izdelki iz testa,
– sklop I: testenine,
– sklop J: kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo,
– sklop K: olje in ostalo prehrambeno
blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 10% skupne vrednosti ponudbe oziroma največ 400.000 SIT – v drugi
fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov);

– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti posebnega zakona dovoljenje potrebno
– dovoljenje pristojnega organa ali lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje 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 – potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da udeleženec ni bil pravnomočno obsojen,
lastna pisna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ni zahtev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije,
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti in sistem HACCP,
– izjava o zagotavljanju zahtevanih letnih količin,
– izjava o 30-dnevnem plačilnem roku in
dostavi blaga fco skladišče naročnika razloženo,
– izjava o zagotavljanju izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena (93%),
– posebne ugodnosti (4%),
– celovitost ponudbe (3%).
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, cena:
12.000 SIT (vključuje DDV).
Pogoji in način plačila: na podračun
OŠ Poljčane pri UJP Slovenska Bistrica:
01313-6030680095.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005, do 12. ure,
vsak delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 10. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Osnovna šola Poljčane
Ob-14085/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2B/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun naročnika št.
02150-0010743422, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer navedite namen
plačila: razpis vodovodni material.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj ali
na faks 02/771-36-01, pri čemer je potrebno
priložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 16. 6. 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: v prvi fazi omejenega postopka odpiranje ponudb ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-14086/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Janez Polanec, Puhova ulica 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-59-50,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta:
pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni
naslov: www.komunala-ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določen
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 7.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni po izstavljenem računu.
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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:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra o veljavni registraciji dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ponudnik ni prenehal
z opravljanjem dejavnosti, če je ponudnik
registriran pri davčnem uradu in ni vpisan v
sodni register,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, ki so natančno določene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 90 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1B/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 02150-0010743422, odprt
pri Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer navedite namen plačila: razpis kurilno olje.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno na naslovu naročnika ali pošljete pisni zahtevek na naslov Komunalno
podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj ali
na faks 02/771-36-01, pri čemer je potrebno
priložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12.30, Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj; sejna soba
družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-14087/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/20-28-518, faks 04/20-26-718.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-28-518,
faks 04/20-26-718.
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_008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni stoli.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: zobozdravstveni stol za
ZD Škofja Loka.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: zobozdravstveni stol za
Zobno polikliniko Kranj.
3) Obseg ali količina: 2 kom.
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: zobozdravstveni stoli.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 9. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa 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: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 15 z dne 18. 2. 2005, Ob-4319/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 6. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceno je
vračunan DDV, nakazilo na račun
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do 10.
ure, na naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj, 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 1. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 13. uri, v čajni kuhinji uprave Osnovnega
zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica
9, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1 in BON2
ali BON3 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 in da so čisti prihodki
od prodaje ponudnika v letu 2003 znašali
vsaj 170 milijonov SIT ali da so prihodki od
poslovne dejavnosti v letu 2004 znašali vsaj
170 milijonov SIT. Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je v letu 2004 vsaj trem naročnikom dobavil računalniško opremo, vsakemu v vrednosti najmanj 10 milijonov SIT,
in ima njihova potrdila o vrednosti dobav.
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 90 točk,
2. dobavni rok 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630-01-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 6. 2005, cena:
3.995 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR Mestne občine Novo mesto
pri UJP, št.: 01285-0100015234, sklic:
7413650000010.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom in kopijo osebnega
dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 11. uri, Novo mesto, Novi trg 6, sejna
soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Mestna občina Novo mesto

Ob-14212/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba:
Vlado Gačnik, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-98, elektronska pošta: vlado.gacnik@novomesto.si,
internetni naslov: www.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) 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: nabava računalniške
opreme za potrebe občinske uprave v letu
2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema (delovne postaje
22 kosov, graﬁčne postaje 4 kosi, podatkovni strežnik 1 kos, tiskalniki 15 kosov,
aktivna omrežna oprema 2 kosa, UPS
5 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– PC, P IV 3.0, 512 MB RAM DDR,
80GB HDD, LCD 17, obvezno brand-name,
22 kosov;
– PC, P IV 3.2, 1 GB RAM ECC, 160GB
HDD, LCD 19, obvezno brand-name,
4 kosi;
– strežnik, 2xXeon 3.0, 4 GB RAM, 3x70
GB HDD RAID5 Hot plug, 2xPower Hot
Plug, obvezno brand-name, 1 kos;

– tiskalnik laserski, črno-beli, A4,
10 kosov;
– tiskalnik brizgalni, A4, 5 kosov;
– stikalo 24 port 10/100/1000Mbps,
1x1Gbps optično vlakno, možnost kaskadne vezave, 2 kosa;
– UPS 500VA 300W, 5 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 8.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Račun
bo plačan v roku 60 dni od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, in da
so čisti prihodki od prodaje ponudnika v letu
2003 znašali vsaj 170 milijonov SIT ali da so
prihodki od poslovne dejavnosti v letu 2004
znašali vsaj 170 milijonov SIT;
– da je v letu 2004 vsaj trem naročnikom
dobavil računalniško opremo, vsakemu v
vrednosti najmanj 10 milijonov SIT, in ima
njihova potrdila o vrednosti dobav;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča
potrdilo o tem;
– da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,

Stran

Ob-14328/05
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:
http://www.ljubljana.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljublja-

Stran

3902 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

na, kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 306-44-16, faks 306-44-07, elektronska
pošta: Sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 306-44-16,
faks 306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 306-44-16,
faks 306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 04/302489.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro dobavitelja električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: fco naročnik, do odjemnih
mest (območje Ljubljane).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izbira dobavitelja
električne energije, in sicer za obdobje 21
mesecev od pričetka dobave električne
energije.
I. Nočni odjem (javna razsvetljava in
svetlobna cestno prometna signalizacija):
predvidena poraba za razpisano obdobje je
44,071.124 kWh.
II. Ostala odjemna mesta (enotna tarifa):
predvidena poraba za razpisano obdobje je
25,629.889 kWh.
Ocenjene količine so razvidne v prilogi
razpisne dokumentacije (speciﬁkacije odjemnih mest z odjemnimi količinami), po
oddelkih MU MOL.
Ocenjena poraba je določena na letni
ravni, na osnovi podatkov za leto 2003.
Dobava električne energije se bo vršila
sukcesivno. Dobava je fco naročnik, do odjemnih mest, ki so navedena v prilogi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 21 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti predložena v višini 16,000.000 SIT.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 7% od vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na
podlagi podatkov o dobavljeni električni
energiji v preteklem mesecu bo prodajalec
izstavil kupcu račun. Kupec mora plačati
porabljeno električno energijo najkasneje
v 30 dneh od dneva prejema računa z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski
račun prodajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
3.7.1. Ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
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– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje tega registra.
3.7.2. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: licenca za opravljanje energetske dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa izdana s strani Agencije za energijo
RS.
3.7.3. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in ne sme
biti pravnomočno obsojen zaradi takega
kaznivega dejanja.
Dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga št. 4).
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz kazenske evidence, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje te evidence.
3.7.4. Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Dokazili:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja in
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež (priloga št. 4).
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz evidence o prisilnih poravnavah, stečajih in likvidacijah, ki ga izda organ tuje države, pristojen
za vodenje te evidence.
3.7.5. 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.
Dokazili:
a) 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;
b) izjava ponudnika, ki ima sedež v tujini,
da ima v Republiki Sloveniji poravnane vse
tiste zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih

moral poravnati v Republiki Sloveniji (priloga št. 4).
Tuji ponudniki predložijo:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ oziroma
drugi pristojni organ tuje države.
3.7.6. Ponudnik ne sme biti kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma morajo biti posledice sodbe že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
Tuji ponudniki predložijo: izpis iz kazenske evidence, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje te evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3.7.7. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj: ponudnik ne sme imeti
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s
strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme
biti starejši od 30 dni, od datuma oddaje ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
Tuji ponudniki predložijo:
– bilanca stanja in izkaz zadnjega poslovnega izida,
– potrdilo ali mnenje, ki ga izda banka,
ki je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež.
V primeru skupne ponudbe mora vsak
partner predložiti svoja dokazila za izpolnjevanje pogojev, navedenih v točki 3.7.7.
3.7.8. Ponudnik mora imeti v letih 2003
in 2004 sklenjene vsaj tri pogodbe. Vsaka
pogodba posebej mora izkazovati dobavo
najmanj 15,000.000 kWh električne energije
v obdobju enega leta.
Dokazilo: ponudnik mora priložiti reference potrjene s strani kupca, ki potrjujejo
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev letnih pogodbenih obveznosti (priloga
št. 5a).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
3.7.9. Ponudnik mora podpisati izjavo
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima zagotovljene najmanj razpisane količine električne energije in da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi za izvedbo naročila.
Dokazilo: izjava dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo (priloga št. 4).
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: 132/2004 z dne 10. 12.
2004.

52 / 27. 5. 2005 /

3903

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 38/2004
z dne 16. 4. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena, kjer ponudnik lahko doseže največ 90 točk,
2. strokovna priporočila, kjer ponudnik
lahko doseže največ 10 točk.
Ponudnik lahko skupaj doseže največ
100 točk.
Ponudnik z najvišjim številom točk bo izbran kot najbolj ugoden.
3.8.1. Ponudbena cena – do 90 točk.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno pravilne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s številom 90. Pri določitvi najnižje ponudbene cene
se upoštevajo samo pravilne ponudbe.

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:
I. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno
najmanj 6 mesecev – v skupni količini 2.500
litrov, v dozah po 500 ml oziroma v dozah v
razponu od 400 ml do 600 ml;
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi 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:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug po-

A = (x / y) x 90
A … Število točk za merilo cena
x … Najnižja ponudbena cena (SIT)
y…. Ponudbena cena posameznega ponudnika (SIT)
3.8.2. Strokovna priporočila za kvalitetno
in pravočasno opravljene dobave v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(dobava električne energije) v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe – skupaj največ
10 točk:

Dokazila: seznam opravljenih dobav oziroma del v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstne dobave), v količini, datumih in nazivih končnih naročnikov
(priložen obrazec, priloga št. 5b), za vsak
posel – pogodbo posebej, izdanih s strani
končnih naročnikov (izpolnjenih, žigosanih
in podpisanih), ki potrjujejo ponudnikovo
kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 310-1/2004-21.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 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: 27. 6. 2005
ob 10. uri; Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

1. naročila v višini od 5,000.000 kWh do 15,000.000 kWh
opomba: vrednoti se največ 8 strokovnih priporočil!

0.5 točke x št. naročil

2. naročila v višini nad 15,000.001 kWh
opomba: vrednoti se največ 3 strokovna priporočila!
Strokovna priporočila iz naslova obveznih pogojev so
pri vrednotenju izvzeta!

2 točki x št. naročil

Vrednoti se največ 11 naročil!
Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih del – dobava energije v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Mestna občina
Ljubljana

Št. 025-22/2005
Ob-14332/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan
Vintar, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/470-00-81,
faks
01/423-53-61, elektronska pošta:
Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: spreji za označevanje drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev – v skupni
količini 2.500 litrov, v dozah po 500 ml

oziroma v dozah v razponu od 400 ml
do 600 ml;
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Barva spreja za oba sklopa je lahko rdeča, oranžna, rumena ali roza. Ostale lastnosti naročenega blaga razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev.
3) Obseg ali količina: v skupni količini
2.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev.
3) Obseg ali količina v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.

Stran

Stran

3904 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

stopek, katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5. Potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
Podatke o boniteti poslovanja ponudnika
(BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti
ponudnika (BON-2), na dan odpiranja ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. odpornost barve na vremenske vplive,
3. možnost izkoristka podhlajene doze,
4. odzivni čas.
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 8. 6. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 951. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2005 ali 19 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 12. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 66305-9/2005-1
Ob-14336/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktni osebi: Dunja Bubanj in Višnja
Delak, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si,
visnja.delak1@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Varstveno
delovni center Cerknica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Varstveno delovni center Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke oziroma zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa in
potrditve s strani pooblaščenca naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: akt (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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.

2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca. Izjava, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drugi
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni
organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal izgube iz poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2004
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da podpiše izjavo, da je podal podatke
za vse transakcijske račune, ki jih ima odprte pri bankah;
8. da podpiše izjavo, da mu zakon ne
prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da podpiše izjavo o nezavajajočih podatkih;
10. da predloži izjavo, da ima pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov in mnenje pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
11. da predloži izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
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12. da predloži seznam petih primerljivih
dobav in montaž opreme v zadnjih treh letih
(reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov (na obr. IV/12a), in sicer za vsako dobavo in montažo opreme, ki jo ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference ne
bodo priznane.
13. da predloži seznam podizvajalcev;
14. da predloži osnovne podatke o podizvajalcih;
15. da predloži izjave podizvajalcev;
16. da predloži izjavo o plačilnih pogojih;
17. da predloži terminski plan izvedbe,
prikazan v delovnih dnevih, do dokončanja
vseh pogodbenih del;
18. da predloži izjavo o ponujenem garancijskem roku;
19. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
po priloženem vzorcu;
20. da predloži prospekte z vsemi tehničnimi podatki, ateste in certiﬁkate kakovosti
za vso serijsko opremo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije in točko III.2.1.
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 22. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, 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: 19. 5. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

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: 18. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-14339/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV
– Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-92,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.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 opreme za nadgradnjo lokalnega
računalniškega omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni po
količinskem prevzemu opreme na lokaciji
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 031/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
031/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 031/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. kadri,
4. partnerski status.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 031/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 031/2005-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Peter Gubanc,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-11-10, faks 01/724-10-58, elektronska
pošta: Premozenjske.zadeve@domzale.si,
peter.gubanc@domzale.si; internetni naslov: www.domzale.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vozilo za reševanje z višin
in gašenje požarov z lestvijo in pripadajočo
opremo (avtolestev 30 m, 1+2)
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:_
nabava gasilskega vozila, s katerim bo v
primeru požarov ali drugih nesreč omogočeno učinkovitejše in varnejše gašenje in reševanje iz visokih stanovanjskih
in poslovnih objektov ter v industriji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center požarne varnosti
Domžale, Količevo 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba GUI del po projektu.
Predmet javnega naročila obsega nakup
podvozja in nadgradnje oziroma lestvijo, ki
omogoča reševanje iz najvišjih objektov na
območju delovanja javne gasilske službe ter
varno in učinkovito gašenje v industrijskih
objektih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: ob podpisu pogodbe
predvidoma v avgustu 2005; konec: 6 mesecev po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (5,000.000
SIT), bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (10% pogodbene
cene), bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku (10,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo 75% kupnine plačal v 30 dneh po dobavi
vozila, preostali znesek pa najkasneje do
30. 6. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (originalni izpisek iz sodne ali
druge evidence), dokazilo, ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
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pravnomočno obsojen (originalno potrdilo
pristojnega ministrstva), dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave ali drug podoben postopek (originalni izpisek iz sodne ali druge evidence).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za priznanje sposobnosti je 5 referenc proizvajalca o
zgrajenih vozilih tipa avtolestev v letih 2003,
2004 in 2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
1. cena (največ 95 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odloženo plačilo (največ
5 točk).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 14. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale 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.4) Dodatne informacije: celotno projektno dokumentacijo in prostore, ki so predmet
razpisanih del, si ponudniki lahko ogledajo
ob predhodnem dogovoru, vse informacije
so na voljo na naslovu, telefonski številki ali
elektronskem naslovu kot v točki 1.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Občina Domžale
Ob-14502/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.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 Intel strežnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni po
količinskem prevzemu opreme na lokaciji
naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 033/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 033/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 033/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. tehnična ustreznost,
3. reference,
4. kadri.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 033/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (RTV 033/2005-E-ODP/B) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 1002-71/05
Ob-14503/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola, kontaktna oseba: Aleš Kovač,
Kosovelova 22, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/64-17-121 tajništvo, faks 05/64-15-211,
elektronska pošta: du izola@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila – po skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Izola,
Kosovelova 22, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: kruh in pecivo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sveža zelenjava, sadje
in jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava,
sadje in ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sadni sokovi.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: krompir.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: meso.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: perutnina.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: sveže ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjeni polizdelki
slaščic in testa.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: jajčne testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev – priznana sposobnost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane davke in prispevke – potrdilo, ki ga izda
davčni urad (DURS).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno ocenjeno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se prijavlja na razpis – pisna izjava ponudnika;
– da nudi plačilo blaga po dobavi, s
30-dnevnim zbirnikom, v 45 dneh po datumu izstavitve računa – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče Doma upokojencev Izola – razloženo
– pisna izjava ponudnika;
– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja odzivni čas 24 ur in dobavo katerikoli delovni dan v tednu – pisna
izjava ponudnika;
– da izvaja notranji nadzor po sistemu
HACCP – pisna izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za skupino blaga.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek za razpisno dokumentacijo vplačati na transakcijski račun naročnika, št.
01100-6030265575, pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo - živila.

6. sklop – avtomatski endoskopski čistilec in dezinfektor – 1 kos,
7. sklop – bipolarni resektoskop – 2
kosa,
8. sklop – rinoendoskop – 3 kose,
9. sklop:
– žleb za izpiranje – 2 kosa,
– ročnik za izpiranje – 1 kos,
10. sklop:
– izvor svetlobe – 1 kos,
– kabel – 2 kosa,
11. 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: endoskopska oprema – 1
komplet.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: laparoskopski stolp – 1
komplet.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: kolposkop – 3 kose.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
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. 5
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. 6
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. 7
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. 8
2) Kratek opis: rinoendoskop – 3 kose.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
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. 10
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. 11
2) Kratek opis: intubacijski bronhoskop
– 1kos.
3) Obseg ali količina: vrsta in količine
opreme po posameznih sklopih so razvidne
v razpisni dokumentaciji.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 6. 2005 do 12.
ure; vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 5. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo v II.
fazi omejenega postopka. Odpiranja ponudb
se lahko udeležijo predstavniki kandidatov,
ki predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum predvidoma 5. 8. 2005 ob 12. uri; Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola,
Kosovelova 22, Izola.
O točnem datumu odpiranja ponudb
bodo kandidati pisno obveščeni v II. fazi
postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: sposobnost
se ponudnikom prizna za obdobje treh
let, pogodba o dobavi blaga se sklene za
obdobje enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Dom upokojencev Izola
Št. 325/05
Ob-14504/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, 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 – endoskopska oprema – 1 komplet,
2. sklop – laparoskopski stolp – 1 komplet,
3. sklop – kolposkop – 3 kose,
4. sklop – endoskopska kamera – 1
kos,
5. sklop – endoskopski voziček – 1 kos,
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
endoskopske opreme – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih – 10 sklopov:
1. sklop – endoskopska oprema – 1 komplet,
2. sklop – laparoskopski stolp – 1 komplet,
3. sklop – kolposkop – 3 kose,
4. sklop – endoskopska kamera – 1
kos,
5. sklop – endoskopski voziček – 1 kos,
6. sklop – avtomatski endoskopski čistilec in dezinfektor – 1 kos,
7. sklop – bipolarni resektoskop – 2
kosa,
8. sklop – rinoendoskop – 3 kose,
9. sklop:
– žleb za izpiranje – 2 kosa,
– ročnik za izpiranje – 1 kos,
10. sklop:
– izvor svetlobe – 1 kos,
– kabel – 2 kosa,
11. sklop – intubacijski bronhoskop – 1
kos.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: 12846/05
z dne 13. 5. 2005.
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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: 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 delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 534
Ob-14516/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kontaktni osebi: Majda Dolenc, Andrej Kačič, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
Maribor, Slovenija, tel. 02/450-03-00, faks
02/450-03-60, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za vzdrževanje javne
razsvetljave in prometne signalizacije:
1. sklop svetilke,
2. sklop sijalke,
3. sklop kabli,
4. semaforska oprema,
5. kandelabri javne razsvetljave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 leto po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava po-

nudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%,
2. reference ponudnika 10%,
3. ugodnejši plačilni pogoji 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 28. 6. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 28. 6. 2005 do 13. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 29. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 28. 6. 2005 ob 14. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2005.
Nigrad d.d., Maribor
Št. 532
Ob-14517/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava mobilnega bagerja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kom mobilni bager.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
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Št.

likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v
skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 50%,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev naročnika 30%,
3. dobavni rok 10%,
4. reference ponudnika 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 28. 6. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 28. 6. 2005 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 29. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 28. 6. 2005 ob 9. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2005.
Nigrad d.d., Maribor

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: perutnina in izdelki,
4. skupina: ribe,
5. skupina: jajca,
6. skupina: olja, margarine in maščobni
izdelki,
7. skupina: sveža zelenjava in sadje,
7.1. podskupina: sveže domače sadje,
7.2. podskupina: jabolka in suho sadje,
7.3. podskupina: sveže južno sadje,
7.4. podskupina: sveža zelenjava,
7.5. podskupina: krompir,
8. skupina: zamrznjena in konzervirana
sadje in zelenjava,
9. skupina: sadni sokovi,
10. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine,
11. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
12. skupina: kruh in pekovski izdelki,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago,
13.1. podskupina: jušni koncentrati,
13.2. podskupina: namazi,
13.3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago,
14. skupina: sladoled.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Rogaška Slatina,
Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina in Enota Kostrivnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. Skupina: meso in mesni izdelki,
3. skupina: perutnina in izdelki,
4. skupina: ribe,
5. skupina: jajca,
6. skupina: olja, margarine in maščobni
izdelki,
7. skupina: sveža zelenjava in sadje,
7.1. podskupina: sveže domače sadje,
7.2. podskupina: jabolka in suho sadje,
7.3. podskupina: sveže južno sadje,
7.4. Podskupina: sveža zelenjava,
7.5. Podskupina: krompir,
8. skupina: zamrznjena in konzervirana
sadje in zelenjava,
9. skupina: sadni sokovi,
10. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine,
11. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
12. skupina: kruh in pekovski izdelki,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago,
13.1. podskupina: jušni koncentrati,
13.2. podskupina: namazi,
13.3. podskupina: ostalo prehrambeno
blago,
14. skupina: sladoled.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2005 in/ali konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe in hkrati
za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in pred-

Št. 533
Ob-14518/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc, Emil Novak, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava rovokopača nakladača 4x4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
1 kom rovokopač nakladač 4x4x4.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
dobavi in prevzemu, ter prejemu računa.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v
skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 50%,
2. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev naročnika 30%,
3. dobavni rok 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 28. 6. 2005, po predhodnem plačilu
10.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
04515-0000 498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 28. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 29. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 28. 6. 2005 ob 10. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 6. 2005.
Nigrad d.d., Maribor
Ob-14519/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Rogaška Slatina, kontaktna oseba: Marija Čepin, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/818-57-52,
faks 03/581-45-35, elektronska pošta: vrtec.rogaska-slatina@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
kuhinje:
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staviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: dokumenti so lahko v obliki fotokopije, ponudnik pa mora na vsakem dokumentu
s podpisom potrditi, da je dokument enak
originalu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga – izjava,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika in na enoto Kostrivnica – izjava,
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika – izjava,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan – izjava,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP – izjava in dokument,
– da ima ustrezen vozni park za dostavo
hlajenih prehrambenih artiklov – izjava,
– da ima zadostno število usposobljenih
delavcev za izvedbo naročila v odzivnem
času – izjava.
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 – 60 točk,
2. celovitost ponudbe – 10 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 15 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 24. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01306-6030641250 odprt
pri UJP, Urad Žalec s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2005 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v torek, dne 28. 6. 2005 ob 8. uri,
Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega
odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Vrtec Rogaška Slatina
Št. 134/2005
Ob-14521/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Polje, kontaktna oseba: za
živila: Janez Glavač, za kurilno olje: Florens Žabnikar, Polje 358, 1260 Ljubljana
Polje, Slovenija, tel. 01/520-86-00, faks
01/520-86-00, elektronska pošta: tajnistvo@o-polje.lj.mss.edus.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:
1. možnost oddaje sukcesivne dobave
živil po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe šolske kuhinje;
2. sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Polje, Polje
358, 1260 Ljubljana Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da; ponudniki pa lahko predložijo ponudbo tudi samo
za posamezen artikel znotraj posameznega
sklopa pri javnem razpisu za živila.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila: orientacijska vrednost naročila za živila je 53,410.000 SIT; orientacijska vrednost naročila za ekstra lahko kurilno olje je
10,277.405 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja 120.170 litrov;
– sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah v vrednosti:
1. mleko in mlečni izdelki – 5,700.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 14,000.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,400.000
SIT,
4. jajca – 410.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,600.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 7,600.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 4,100.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 4,000.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,100.000 SIT,

10. zamrznjeni izdelki iz testa – 3,600.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 5,400.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
3,500.000 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;
– za sklop kurilnega olja:
1. cena – 70 točk,
2. plačilni rok – 10 točk,
3. brezplačen prevoz – 10 točk,
4. odzivni čas – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 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.
01261-6030663049 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija (z navedbo, ali gre
za kurilno olje ali za živila). Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005 do 9. ure,
na naslov naročnika: Osnovna šola Polje,
Polje 358, 1260 Ljubljana Polje.
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: 16. 6. 2005 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260
Ljubljana Polje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Osnovna šola Polje

– Deklarit WebService Templates – download verzija – 1 kos,
– Business Facade Template – download verzija – 1 kos,
– Deklarit WS Template for WSE 2.0 –
download verzija – 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– Windows 2003 Standard Server OLP
NL – 30 kosov,
– Windows 2003 Standard Server mediji
za inštalacijo – 2 kosa,
– Windows 2003 Enterprise Server OLP
NL – 7 kosov,
– Windows 2003 Enterprise Server mediji za inštalacijo – 2 kosa,
– Exchange Server 2003 Enterprise Edition OLP NL – 2 kosa,
– Exchange Server 2003 Enterprise Edition mediji za inštalacijo – 1 kos,
– ISA Server Enterprise Edition 2005
OLP NL Processor Licence – 1 kos,
– ISA Server Enterprise Edition 2005
Processor Licence mediji za inštalacijo – 1
kos,
– MOM Server Enterprise Edition 2005
OLP NL – 1 kos,
– MOM Server Enterprise Edition 2005
mediji za inštalacijo – 1 kos,
– VisualStudio.NET 2003 Enterprise Architect OLP NL – 1 kos,
– VisualStudio.NET 2003 Enterprise Architect mediji za inštalacijo – 1 kos,
– MSDN Universal naročnina 2 kosa,
– Project 2003 Standard OLP NL –
24 kosov,
– Project 2003 Standard mediji za inštalacijo – 2 kosa,
– Visio 2003 Professional OLP NL –
20 kosov,
– Visio 2003 Professional mediji za inštalacijo – 2 kosa,
– Adobe Photoshop Elements 3.0 – polni
paket – 3 kosi,
– BCL easyPDF 3.1 – download verzija
– 15 kosov,
– UltraEdit-32 v11.10 – download verzija
– 5 kosov,
– CodeSmith Pro 2.6 – download verzija
– 2 kosa,
– LLBLGen Pro – download verzija –
1 kos,
– DeKlarit 3.2 – download verzija –
1 kos,
– dotNet Protector – download verzija
– 1 kos,
– dbNetGrid.net – single processor licence – download verzija – 1 kos,
– dbNetEdit.net – single processor licence – download verzija – 1 kos,
– dbNetCombo.net – single processor
licence – download verzija – 1 kos,
– CD s 3-letno vsebino revije Asp.netPRO
– 1 kos,
– Norton Internet Security 2005 – download verzija – 40 kosov,
– Nero 6 Reloaded v.6.6 – download verzija – 40 kosov,
– CorelDraw Graphics Suite 12 (polni paket) – 2 kosa,
– SnagIT – download verzija – 3 kosi,
– VMWare Workstation 5.0 – upgrade
– download verzija – 3 kosi,
– VMWare Workstation 5.0 – nove licence – download verzija – 2 kosa,

Ob-14522/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/prog_oprema_2005.htm.
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: Ministrstvo
za ﬁnance, p.p. 644, 1001 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: programska oprema
– 05.2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licenčne strežniške, razvojne in
ostale programske opreme za PC strežnike in delovne postaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za ﬁnance
v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
3) Obseg ali količina:
– Windows 2003 Standard Server OLP
NL 30 kosov,
– Windows 2003 Standard Server mediji
za inštalacijo – 2 kosa,
– Windows 2003 Enterprise Server OLP
NL – 7 kosov,
– Windows 2003 Enterprise Server mediji za inštalacijo – 2 kosa,
– Exchange Server 2003 Enterprise Edition OLP NL – 2 kosa,
– Exchange Server 2003 Enterprise Edition mediji za inštalacijo – 1 kos,
– ISA Server Enterprise Edition 2005
OLP NL Processor Licence – 1 kos,
– ISA Server Enterprise Edition 2005
Processor Licence mediji za inštalacijo –
1 kos,
– MOM Server Enterprise Edition 2005
OLP NL – 1 kos,
– MOM Server Enterprise Edition 2005
mediji za inštalacijo – 1 kos,
– VisualStudio.NET 2003 Enterprise Architect OLP NL – 1 kos,
– VisualStudio.NET 2003 Enterprise Architect mediji za inštalacijo – 1 kos,
– MSDN Universal naročnina 2 kosa,
– Project 2003 Standard OLP NL –
24 kosov,
– Project 2003 Standard mediji za inštalacijo – 2 kosa,
– Visio 2003 Professional OLP NL –
20 kosov,

– Visio 2003 Professional mediji za inštalacijo – 2 kosa.
Sklop št. 2
3) Obseg ali količina: Adobe Photoshop
Elements 3.0 – polni paket – 3 kosi.
Sklop št. 3
3) Obseg ali količina BCL easyPDF 3.1
– download verzija – 15 kosov.
Sklop št. 4
3) Obseg ali količina: UltraEdit-32 v11.10
– download verzija – 5 kosov.
Sklop št. 5
3) Obseg ali količina: CodeSmith Pro 2.6
– download verzija – 2 kosa.
Sklop št. 6
3) Obseg ali količina: LLBLGen Pro – download verzija – 1 kos.
Sklop št. 7
3) Obseg ali količina: DeKlarit 3.2 – download verzija – 1 kos.
Sklop št. 8
3) Obseg ali količina: dotNet Protector
– download verzija – 1 kos.
Sklop št. 9
3) Obseg ali količina:
– dbNetGrid.net – single processor licence – download verzija – 1 kos,
– dbNetEdit.net – single processor licence – download verzija – 1 kos,
– dbNetCombo.net – single processor
licence – download verzija – 1 kos.
Sklop št. 10
3) Obseg ali količina: CD s 3-letno vsebino revije Asp.netPRO – 1 kos.
Sklop št. 11
3) Obseg ali količina:
– PcAnywhere 11.5 za Windows –
1 kos,
– Norton Internet Security 2005 – download verzija – 40 kosov.
Sklop št. 12
3) Obseg ali količina: Nero 6 Reloaded
v.6.6 – download verzija – 40 kosov.
Sklop št. 13
3) Obseg ali količina: CorelDraw Graphics Suite 12 (polni paket) – 2 kosa.
Sklop št. 14
3) Obseg ali količina: SnagIT – download
verzija – 3 kosi.
Sklop št. 15
3) Obseg ali količina:
– VMWare Workstation 5.0 – upgrade
– download verzija – 3 kosi,
– VMWare Workstation 5.0 – nove licence – download verzija – 2 kosa.
Sklop št. 16
3) Obseg ali količina:
– AutoCAD LT 2006 (polni paket) – 1
kos,
– AutoCAD 2006 (polni paket) – nadgradnja iz verzije 2004 – 1 kos.
Sklop št. 17
3) Obseg ali količina:
– Macromedia Studio MX 2004 with
Flash Professional (polni paket) – nadgradnja iz Studio MX) – 2 kosa,
– Macromedia Dreamweaver MX 2004
(polni paket) – nadgradnja iz Dreamweaver
MX) – 4 kosi.
Sklop št. 18
3) Obseg ali količina: SplashID for PocketPC – download verzija – 2 kosa.
Sklop št. 19
3) Obseg ali količina: PocketLingo College Dictionary&Thesaurus for PocketPC
– download verzija – 2 kosa.
Sklop št. 20
3) Obseg ali količina:
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– AutoCAD LT 2006 (polni paket) –
1 kos,
– AutoCAD 2006 (polni paket) – nadgradnja iz verzije 2004 – 1 kos,
– PcAnywhere 11.5 za Windows –
1 kos,
– Macromedia Studio MX 2004 with
Flash Professional (polni paket) – nadgradnja iz Studio MX) – 2 kos,
– Macromedia Dreamweaver MX 2004
(polni paket) – nadgradnja iz Dreamweaver
MX) – 4 kosi,
– SplashID for PocketPC – download
verzija – 2 kosa,
– PocketLingo College Dictionary&Thesaurus for PocketPC – download verzija – 2
kosa,
– Deklarit WebService Templates – download verzija – 1 kos,
– Business Facade Template – download verzija – 1 kos,
– Deklarit WS Template for WSE 2.0 –
download verzija – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok za dobavljeno blago je 30. dan po prejemu 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: izpisek iz sodne evidence o registraciji ponudnika. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima neporavnanih davkov in prispevkov v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Izpisek
in potrdila ne smejo biti starejša več kot 90
dni od datuma oddaje ponudbe.
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: 433-01-7/2005/4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob. 9. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Ljubljana,
Cankarjeva c. 18, visoko pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-14526/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-000,
faks 05/61-75-015, elektronska pošta:
vida.sivic@okoljepiran.si, internetni naslov:
www.okoljepiran.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava tovornega vozila – samonakladalnik za odvoz odpadkov v tipskih zabojnikih 4–12 m3, brez prečke s prigrajenim dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
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: začetek 20. 5. 2005 in/ali konec
23. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancije za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
so 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 o dobavi.
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 drugemu organu, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2 ali podatke o izkazu poslovnega
izida in bilanci stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik 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 sedež,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti dobavo,

– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– 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 drugi postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679,
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 1. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 13. uri; sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-14528/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33,
6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-000,
faks 05/61-75-015, elektronska pošta:
vida.sivic@okoljepiran.si, internetni naslov:
www.okoljepiran.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava tovornega vozila – vozilo za sprejem in prevoz gospodinjskih odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 5. 2005 in/ali konec
30. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancije za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
so 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 o dobavi.
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 drugemu organu, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, da je predložil BON-1
in BON-2 ali podatke o izkazu poslovnega
izida in bilanci stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik 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,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti dobavo,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– 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 drugi postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2005.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. končna ponudbena vrednost aparata
– 90%,
2. ojačevalniki s šumom (input noise),
manjšim od 0.5µV RMS – 2%,
3. območje delovanja ojačevalnikov
(input range) pri vsaj 4 kanalih nad ± 1V
– 2%,
4. pri isti meritvi možnost sočasne izbire različnih frekvenc vzorčenja (sampling
frequency) na nekaterih kanalih – 2%,
5. frekvenca vzorčenja 2000 ali več Hz
– 4%.
Skupaj – 100%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 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: 1. 8. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
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
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo

Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679,
odprt pri Banki Koper d.d.
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. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 13. uri; sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Št. 326/05
Ob-14531/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup elektroencefalografa z veliko ločljivostjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.11.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
enega elektroencefalografa z veliko ločljivostjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 6. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
OP: višina bančne garancije pod točkama 1 in 2 je razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3.) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 05/2005
Ob-14543/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Beltinci, kontaktna oseba:
mag. Marica Horvat, Panonska 35 B, 9231
Beltinci, Slovenija, tel. 02/541-31-00, faks
02/541-31-12, elektronska pošta: o-beltinci.ms@guest.arnes.si; Osnovna šola Cankova, kontaktna oseba: Jolanda Maruško,
Cankova 27, 9261 Cankova, Slovenija, tel.
02/540-91-41, faks 02/540-14-50, elektronska pošta: jolanda.marusko@guest.arnes.si;
Osnovna šola Grad, kontaktna oseba: Matija Žižek, Grad 172 E, 9264 Grad, Slovenija, tel. 02/553-10-05, faks 02/553-10-05,
os-grad@siol.net; Osnovna šola Puconci,
kontaktna oseba: Ernest Nemec, Puconci 178,
9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/545-96-02,
faks 02/545-96-13, elektronska pošta: o-puconci.ms@guest.arnes.si; Osnovna šola Sveti
Jurij, kontaktna oseba: Aleksander Mencigar,
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, Slovenija, tel.
02/558-84-88, faks 02/558-84-80, elektronska
pošta: aleksander.mencigar@guest.arnes.si;
Osnovna šola Tišina, kontaktna oseba: Marjeta Gider, Tišina 4 B, 9251 Tišina, Slovenija,
tel. 02/539-16-12, faks 02/539-16-11, elektronska pošta: marjeta.gider@guest.arnes.si;
Osnovna šola I Murska Sobota, kontaktna
oseba: Anka Suhadolnik, 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; Osnovna šola II Murska Sobota, kontaktna oseba: Simona Grosman, Št. Kovača 32, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-84-20,
faks 02/530-84-26, elektronska pošta: os2.
ms@guest.arnes.si; Osnovna šola III Murska Sobota, kontaktna oseba: Angela Novak,
Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/522-34-42, faks 02/522-34-60,
elektronska pošta: o3ms@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
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zavodih, ki so naročniki javnega razpisa
za obdobje od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2008
dobava živil, po drugem odstavku 19. člena ZJN 1-A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po posameznih zavodih,
ki so naročniki javnega razpisa (franco šole
in podružnica šol oziroma enote vrtcev pri
šolah – razloženo).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Prijavitelj lahko svojo prijavo odda za vse
naročnike ali posamezne naročnike za več
sklopov živil ali samo za posamezne sklope
živil, vendar mora na svoji prijavi navesti za
katere sklope živil želi oddati svojo prijavo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
orientacijska letna količina bo razvidna iz
razpisne dokumentacije za naslednje sklope
oziroma podsklope živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
4. zelenjava in sadje,
5. jajca,
6. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Tajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in konec 31. 8.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje
12 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom dobavitelja blaga 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,
– 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 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,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da zagotavlja podatke o sledljivosti za
goveje in mleto meso,

– da bo dostava na odjemno mesto naročnikov (franco šole in podružnica šol oziroma enote vrtcev pri šolah – razloženo),
– da bo vsaj 3-5 dni pred vsako spremembo cen dostavljal predračune in cenike,
– da bo zagotavljal rok dobave maksimalno 3 dni po naročilu ter v naročenih količinah. V izjemnih nujnih (urgentnih) primerih mora biti rok dostave 60 minut oziroma
krajši od prejema naročila (ne velja za jajca
in ostale prehrambene izdelke),
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil – HACCP sistem in upošteva
druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil,
izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
in zbirno (dekadno) fakturiranje za obdobje
10 dni oziroma največkrat 3-krat mesečno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem ustreznem organu (za pravne osebe
redni izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta, ki ne sme
biti starejši od 30 dni na dan določen za
predložitev prijav);
– potrdilo iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je dovoljenje za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona potrebno;
– 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 organ države; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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:
– izjava prijavitelja o nezavajajočih podatkih,
– izjava o sledljivosti govejega mesa,
– izjava o roku dostave blaga, spremembi cen in dostavi cenikov, o zagotovljenem
rednem nadzoru in kontroli kakovosti živil
(HACCP sistem),
– obrazec o plačilnih pogojih in izstavitvi
zbirnih računov.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2005 do
12. ure.
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Cena: 18.000 SIT (z DDV).
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: 17. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 27. 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: 23. 5. 2005.
Osnovna šola Beltinci

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.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik 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.
– 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;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– da sta ponudbi priloženi po dva vzorca
vsakega ponujenega artikla, ponudbi za III.
sklop pa dva vzorca ponujenega dezinfekcijskega robčka.
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:
404-08-121/2005- 3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

Št. 404-08-121/2005
Ob-14581/05
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, 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,
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 96/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: mesni narezek, jetrna pašteta,
bonboni z vitamini, napitek, zelenjava z
ribami,
II. sklop: en. ploščica, dehidrirana hrana, instant kava, kristalni sladkor, mlečni
dodatek, jed. čokolada,
III. sklop: dokompletiranje in pakiranje.
Artikli iz I. in II. sklopa morajo ustrezati
standardom naročnika, ki so priloženi razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: I. in II. sklop – lokacija
izbranega izvajalca za III. sklop:
1. 6.000 kompletov: Centralno skladišče
Šentvid, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šentvid,
2. 1.100 kompletov: Centralno skladišče
URSZR, Obvozna pot bš, Roje Ljubljana
– Šentvid,

3. 6.000 kompletov: Centralno skladišče
Šentvid, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šentvid,
4. 6.000 kompletov: Centralno skladišče
Šentvid, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šentvid,
5. 1.000 kompletov: Centralno skladišče
URSZR, Obvozna pot bš, Roje Ljubljana
– Šentvid.
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:
I. sklop: mesni narezek (20.100 kosov),
jetrna pašteta (20.100 kosov), bonboni z vitamini (20.100 kosov), napitek (za pripravo
1,5 – 2 l napitka za 20.100 kosov), zelenjava
z ribami (20.100 kosov),
II. sklop: en. ploščica (20.100 kosov), dehidrirana hrana (20.100 kosov), instant kava
(40.200 kosov), kristalni sladkor (40.200 kosov), mlečni dodatek (40.200 kosov), jed.
čokolada (20.100 kosov),
III. sklop: dokompletiranje in pakiranje
(dezinfekcijski robček, izdelan po predpisu kakovosti SDO-01/RO – 2. izvod z dne
27. 2. 2004; 2 kosa za vsak SDO; vrečka
PVC za odpadke 20 cm x 25,5 cm; 1 kos
za vsak SDO; odpirač za pločevinke; 1
kos za vsak SDO; zloženka za posamezen obrok po standardu; transportne kartone; sprejem in skladiščenje posameznih
komponent SDO od drugih proizvajalcev;
ročno pakiranje posameznih komponent v
zloženko; pakiranje zloženk v transportni
karton in povezovanje; zlaganje transportnega kartona na palete in povezovanje in
transport na paletah do lokacij naročnika.
Palete niso vračunane v ceno in se menjajo
ena za eno).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 16. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost ponudbe višja
od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik mora
predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
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
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Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 96/2005 – 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: 29. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
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: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14587/05
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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-40/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop I: reagenti za in vitro diagnostiko
(laboratorij).
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 podsklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en podsklop, več podsklopov, vse podsklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila:
Sklop I: reagenti za in vitro diagnostiko
(laboratorij):
– podsklop 1: reagenti za biokemijo (mokra biokemija); Hitachi 912,
– podsklop 2: reagenti za plinsko analizo: AVL Compact 3,
– podsklop 3: reagenti za določanje elektrolitov: AVL-983-S+988-3,
– podsklop 4: reagenti za koagulacijo:
Dade – Bering,
– podsklop 5: reagenti za biokemijo
(suha biokemija): Kodak Vitros,
– podsklop 6: reagenti za elektroforezo;
Sebia,
– podsklop 7: reagenti za hematologijo,
– podsklop 8: reagenti za imunologijo
(ročna metoda),
– podsklop 9: presejalni testi: kvalitativna
analiza urina (ročna metoda),
– podsklop 10: reagenti za imunologijo;
Elecsys 2010.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi 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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
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;
4. da zagotavlja skladnost ponujenega
blaga z vsemi zahtevami v razpisni dokumentaciji;
5. da nudi najmanj 90-dnevni plačilni
rok;
6. da zagotavlja dobavo razpisanega
blaga v letnih količinah;
7. da zagotavlja dostavo blaga ddp skladišče naročnika, razloženo v sklopu ponudbene cene;

8. da predloži menico z menično izjavo
za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti brez DDV;
9. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 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 16-40/05.
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: 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 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 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: 20. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 05-00354
Ob-14612/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič, dipl.
ekon., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/543-82-02, faks 01/543-82-72,
elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 04/05.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: osebni računalniki.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskalniki.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sistem za arhiviranje.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mrežna oprema.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: strežniki.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: ostala računalniška oprema.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Količina je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Okvirna vrednost celotnega naročila je
20,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši
od 30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60 dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;

II.2.1) Celotna količina ali obseg: smetarsko vozilo za komunalne odpadke z nadgradnjo od 12 do 13 m3 in mehanizmom za
praznjenje posod prostornine 120–1100 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 02379-0013698364.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 9. uri, Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 30 dnevni
dobavni rok opreme na lokacijo naročnika
in dostavo;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 6. 2005.
Cena: 3.000 SIT (DDV vključen).
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM
št.: 01100-6030926339, sklic: 00 230505davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 7. 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. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005 ob
10. uri, na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-14647/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, kontaktna oseba: Udovč Mitja, dipl.
inž. grad., Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/814-16-01,
faks 07/81-62-010, elektronska pošta: mitja.udovc@komunala-sevnica.si, internetni
naslov: www.komunala-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo od 12 do 13 m3
in mehanizmom za praznjenje posod
prostornine 120–1100 l.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Stran
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Ob-14752/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinsko
informatiko, kontaktna oseba: dr. Emil Hudomalj, Inštitut za biomedicinsko informatiko,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/543-77-73, faks +386/1/543-77-71,
elektronska pošta: ibmi@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in namestitev strežniške opreme
s podporo navideznim strežnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinsko
informatiko, Vrazov trg 2, Ljubljana.
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: 50 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v dveh delih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen;
4. izpis 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; izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
plačilo v dveh delih (50% pogodbene vrednosti v 30 dneh po podpisu zapisnika o prevzemu in zagonu opreme s strani naročnika
ter 50% pogodbene vrednosti v 60 dneh po
zagonu opreme).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da ima
vsaj pet sodelavcev z ustrezno tehnično izobrazbo;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo – najmanj 36
mesečni garancijski rok;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno strežniško opremo dobavil in namestil najkasneje v 50 dneh po podpisu
pogodbe;
5. seznam desetih najpomembnejših dobav sorodne strežniške opreme v zadnjih
treh letih z vrednostjo najmanj 5 mio SIT za
posamezno dobavo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 28. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2005
ob 12. uri, Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pisni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 141-2/2005
Ob-14773/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., kontaktna oseba: Drago Turk, Industrijska cesta
8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-49-50,
faks 05/663-49-49, elektronska pošta: drago.turk@komunala-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava delovnega vozila za odvoz odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno podjetje Komunala
Izola, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 16. 5. 2005 in konec
25. 7. 2005.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija pri pristojnem sodišču,
– da ni v kazenskem postopku ali osumljen storitve kaznivega dejanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– višina celotnega prihodka za pretekla
tri poslovna leta,
– da ni imel blokiranega TRR zadnjih 6
mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis iz sodnega registra,
– priglasitev na davčnem uradu za s.p.,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
kazenskem postopku,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1,
– bilanca stanja in izkaz uspeha za s.p.,
– BON 2 ali BON 3 ali potrdilo ponudnikove poslovne banke.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 141 /05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2005.
Cena priprave razpisne dokumentacije
znaša 2.400 SIT.
Valuta: do prevzema dokumentacije.
Način plačila: na TRR Banka Koper
10100-0029080595 ali blagajna na sedežu
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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 21. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vodja javnega naročila,
komisija, pooblaščeni predstavnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 10. uri; Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/05 JNb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop št. 1: ultrazvočni aparat za
RTG oddelek;
– sklop št. 2: klasična RTG temnica z
avtomatskim mešalcem kemikalij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, RTG oddelek,
Černeličeva cesta 17, 8250 Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat za
RTG oddelek.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: klasična RTG temnica z
avtomatskim mešalcem kemikalij.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno 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: najnižja cena za sklop. Izbere se najugodnejši ponudnik za posamezen sklop.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da sprejema razpisne pogoje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe);
– da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni
v zahtevani tehnični speciﬁkaciji (izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da ponujena oprema izpolnjuje

Ob-14792/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Rado Križ,
Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/47-34-850, faks +
386/1/47-34-860,
elektronska
pošta:
rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o, kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/434-93-90, faks
+386/1/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: razpisna
dokumentacija je na voljo brezplačno na
http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila).
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: 412-07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava rotacijsko-prenosnega mehanizma.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak glavni predmet:
32.35.22.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in instalacija rotacijsko-prenosnega mehanizma – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe:
– vrednost in valuta: 1.000 EUR,
– veljavnost: 27. 6. 2005 do 28. 9.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 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. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;

3. ponudnik je do roka za oddajo ponudb
izvedel vsaj 50 podobnih inštalacij,
4. ponudnik mora izvesti inštalacijo v
roku 2 tednov po prejemu zahteve s strani
naročnika. Zahtevo za izvedbo inštalacije
bo naročnik izdal nakasneje v roku 60 dni
po dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika o predhodno izvedenih inštalacijah;
2. izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 6. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si/ (rubrika
javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 9. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 13.30, Kotnikova 19a, Ljubljana, Slovenija, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.
Ob-14797/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Mladen Šoštarić, dr. med., spec. radiolog, Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-168, faks 07/46-68-110, elektronska pošta: rtg@sb-brezice.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.
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karakteristike oziroma minimalne zahteve,
navedene v razpisni dokumentaciji);
– da zagotavlja dobavo in montažo v roku
60 dni od začetka veljavnosti pogodbe;
– da zagotavlja servis in da zagotavlja
24-urni odzivni čas za servisiranje ter da
zagotavlja strokovno usposobljen kader za
izvajanje servisa za ponujeno opremo;
– da je poreklo izvora opreme istovetno
s certiﬁkati o izdelku;
– da je blago označena z oznako CE;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež;
– 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 zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– da bo predložil referenčno listo;
– da so v ponudbi vključeni vsi stroški izobraževanja in usposabljanja za dva zdravnika;
– druge izjave, ki so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON –1/P ali
drug uraden dokument, iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto
2004 oziroma indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/05 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 6. 2005, cena:
3.200 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na podračun št.: 01100-6030276730,
s pripisom za JN – UZ aparat in RTG temnica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 9. uri, Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice, Černeličeva 15, 8250
Brežice, upravna stavba, II. nadstropje,
plansko-analitska služba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-14986/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Robert Godina, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-03, faks
01/241-76-04, elektronska pošta: robert.godina@gov.si, internetni naslov: http://www2.
gov.si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dializni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dializni material.
Opis in predmet javnega naročila je razviden iz speciﬁkacije zahtev naročnika, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnikov razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v I. fazi
so podane količine informativne in predstavljajo nepreverjene količine, posredovane s
strani javnih zavodov. Razvidne so iz razpisne dokumentacije. Okvirne količine za
posamezne naročnike bodo podane v drugi
fazi omejenega postopka. Razdelitev blaga
na posamezne sklope je prav tako razvidna
iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija v višini 1,000.000
SIT za resnost ponudbe.
V primeru ponudbe v višini pod 1,000.000
SIT, mora ponudnik predložiti bančno garancijo (nepreklicno, brezpogojno, unovčljivo na
prvi poziv) za resnost ponudbe v višini 50%
ponudbene vrednosti;
– bančna garancija (nepreklicna, brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– nekaznovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P obrazec ali ustrezni enakovredni obrazci, ki
jih izda poslovna banka ponudnika oziroma
druge specializirane institucije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjena izjava o izpolnjevanju pogojev glede kadrov, transportnih rešitev in skladiščnih prostorov.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5020-8/-2004-1 z dne 16. 4.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 8. 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: javno odpiranje – predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
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.4) Dodatne informacije: splošna razpisna dokumentacija (r.d.) je objavljena na
spletni strani Ministrstva za zdravje, opis
predmeta naročila (speciﬁkacija) pa udeleženci pridobijo na naslovu pooblaščenega naročnika po predhodni pismeni najavi
– posredovanju izpolnjenega obrazca iz
razpisne dokumentacije: Zahtevek za dvig
razpisne dokumentacije, na naslov pooblaščenega naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-14639/05
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila
za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri prenovi prostorov psihohigienskega dispanzerja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12761/05.
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Št. 641-00-0013/2005

Ob-14627/05

Podaljšanje roka
za oddajo prijav
V javnem razpisu za gradnjo Glasbene
šole »Risto Savin« v Žalcu, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11808/05, se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. junija 2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. junij 2005 do
12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. junij
2005 ob 14. uri, sejna soba Občine Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
Občina Žalec

2A (kanal 1.0 – črpališče 97 in kanal 6.0
– črpališče 1).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Spuhlja – MO Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: etapa
2.A obsega:
– kanal 1.0, odsek od RJ87 do RJ103
v dolžini 1100 m; na kanalu je predvideno
črpališče,
– kanal 6.0, odsek od kanala 1.0 do jaška J24 v dolžini 482 m; na kanalu je predvideno črpališče.
Skupna dolžina kanalizacijskega sistema
bo znašala 1582 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 7. 2005 in/ali konec
30. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 5,000.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti – samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), 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: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Investitor bo pogodbena dela plačeval v roku 60 dni od uradnega prejema 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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organih države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že

Št. 107/05

Ob-14887/05
Popravek
V javnem razpisu »izgradnja sekundarne ulične kanalizacije V. faza 3. etapa v Miklavžu na Dravskem polju, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-2142/05, se popravi datum, ko je bilo obvestilo odposlano, kot sledi v nadaljevanju:
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-14637/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6131/05, št. objave B-010-2004 in skladno z obvestilom o ustavitvi postopka zaradi
vloženega revizijskega zahtevka obveščamo ponudnike, da je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil s sklepom št. 018-142/05-32-1057 z
dne 19. 5. 2005 zahtevek za revizijo zavrnila
kot neutemeljen.
Nov rok za odpiranje ponudbe je četrtek, 2. 6. 2005 ob 11. uri v konferenčni sobi
Doma počitka Mengeš.
Dom počitka Mengeš
Ob-13945/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija,
tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-91, elektronska pošta: obcina-dornava@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 upravne stavbe Občina Dornava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava.
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: 10 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 8. 2005, konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije: za resnost ponudbe, dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi – višina opredeljena 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
– v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v
skladu z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
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: 20. 6. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Dornava: 012240100016768,
sklic na številko objave in za namen razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do 13.
ure, 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: do 20. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Občina Dornava
Ob-14324/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Samo
Segulin, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-29-66, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: samo.segulin@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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 št. 1 gradnja fekalne
kanalizacije Spuhlja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadne vode v Spuhlji – etapa
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izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik
mora biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje
javnega naročila (priznanje sposobnosti)
je ta, da je znašala višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v preteklih
poslovnih treh letih (2002, 2003, 2004) najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti
ter, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Če
ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če
ponudnik v letih 2002 in/oziroma 2003 ne
izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo
znašati celotni skupni prihodki v preteklem
letu (namesto trikratne) najmanj štirikratno
ponujeno vrednost predmetnega javnega
naročila; pogoj v predmetnem postopku
oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora biti ponudnik sposoben ﬁnancirati izvedbo javnega naročila.
Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni komulativno (skupaj)
s svojim podizvajalcem, medtem ko pogoj ﬁnančne sposobnosti, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati vsak
podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-05-6/01-5-503.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 6. 2005.
Cena: 30.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, s pripisom "gradnja fekalne kanalizacije Spuhlja – etapa 2A", pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 14. uri; v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo,
skladno z drugim odstavkom 89. člena
ZJN-1-UPB-1, izbranemu ponudniku oddal
tudi nadaljnje faze izvedbe podobnih gradenj, kolikor bodo izpolnjene vse zahteve
tega člena ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-14327/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Jodl Ana, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/630-05-50, faks 02/630-05-60, elektronska pošta: Obcina@lovrenc.si, internetni naslov: www.lovrenc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven; oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba; izvedba, s kakršnimikoli načini
gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim
s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-06-006-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija in dozidava Osnovne šole
Lovrenc na Pohorju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lovrenc na Pohorju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 5. 2005 in/ali konec
30. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna bančna garancija v višini
20,000.000 SIT za resnost ponudbe. Trajanje garancije je do izteka veljavnosti ponudbe,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo del, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v višini 10%
vrednosti pogodbe za vsako leto posebej,
– originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti višini 10% vrednosti pogodbe po zaključku vseh del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 90 dni po izstavitvi situacije.
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: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo:
1. je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
2. ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je to dovoljenje potrebno na podlagi posebnega zakona,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, ali drugi
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. povprečni letni prihodek za leto 2004
znaša najmanj trikratno vrednost njegove
ponudbe – dokazilo: izjava o letnih prihodkih
– izločitveni kriterij,
2. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu z zakonom,
3. ponudnik v zadnjih 6 mesecih od dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih obveznosti in ni imel blokiranega
računa,
4. ponudnik je moral pozitivno poslovati
v letu 2004 (revidirana bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2004),
5. ponudnik ni dal zavajujočih podatkov,
6. da ponudnik nudi najmanj 90-dnevni
plačilni rok,
7. ponudnik mora soglašati s sistemom
gradnje po fazah,
8. da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je v zadnjih treh letih opravil
vsaj dve deli v višini najmanj 300 mio SIT
vse brez DDV (upoštevane bodo le reference s pisnimi potrdili investitorjev za dela na
področju šolstva) – pogoj za sodelovanje
na razpisu,
2. odgovorni vodja del oziroma vodje posameznih del morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– pogoje po 77. členu ZGO-1 za zahtevne objekte za odgovornega vodjo del oziroma za vodje posameznih del,
– da je odgovorni vodja del v zadnjih
treh letih vodil dela na vsaj treh objektih s
področja šolstva, kjer je vrednost presegla
200 mio SIT (upoštevane bodo le reference
s pisnimi potrdili investitorjev za dela na
področju šolstva) – pogoj za sodelovanje
na razpisu,
3. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami za
izvedbo del,
4. navede morebitne podizvajalce, ki
bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila
ter da za njihovo delo v celoti odgovarja do
naročnika ter da ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev,
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5. ponudnik mora vsaj 25% dela opraviti
z lastnim kadrom in lastnimi kapacitetami in
da ima zadostno število strokovnega kadra
za izvedbo vseh del – pogoj za sodelovanje
na razpisu,
6. ponudnik mora zagotavljati spoštovanje predpisov o varstvu pri delu ter mora
zaposlenim zagotavljati plače v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti,
7. ponudnik se mora pred oddajo ponudbe seznaniti s projekti in stanjem na
objektu,
8. da ima ponudnik zavarovano odgovornost po 33. členu ZGO-1 za škodo, ki bi
utegnila nastati investitorju in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti v
višini najmanj 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-10842/05 z dne 22. 4.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005 na Občini Lovrenc na Pohorju.
Cena: 30.000 SIT. Valuta: pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na podračun Občine Lovrenc na Pohorju, virman 01367
– 0100009373.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 12. uri; Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8.
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: dela se bodo
izvajala v letih 2005, 2006, 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Občina Lovrenc na Pohorju

dež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva določenega
za oddajo ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da ponudnik nudi najmanj 90-dnevni
plačilni rok – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti
do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal
s podizvajalci – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika. Seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izvedel vsaj
pet objektov nizkih gradenj vsakega v vrednosti nad 20 mio SIT in predloži strokovna
priporočila – izjava ponudnika;
– da ponudnik preloži pogodbo ali polico
o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu
s 33. členom ZGO-1;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben izvesti z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj
petletne izkušnje z vodenjem del – izjava
ponudnika o referencah odgovornega vodje del;
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela – kopija potrdila o
izdani licenci;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev;
– izjava ponudnika.
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega).
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: 352-05/2005-1.
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: na transakcijski
račun št. 01368-0100017763.
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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Občina Markovci

Št. 59
Ob-14329/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija,
tel. 02/788-88-84, faks 02/788-88-81, elektronska pošta: Zdenka.pauko@markovci.si,
internetni naslov: www.markovci.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: 352-05/2005-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba prve faze omejenega postopka za
izvajanje nizkih gradenj – gradnja cest,
vodovodov, kanalizacije in drugih objektov komunalne infrastrukture, ki jih
bo občina gradila v naslednjih treh letih.
Drugo fazo postopka bo občina izvajala,
ko bo imela pripravljeno tehnično dokumentacijo za gradnjo tovrstnih objektov in ko bo imela zagotovljena ﬁnančna
sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Markovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudniki bodo dobili priznano sposobnost
za gradnjo objektov nizke gradnje za obdobje treh let.
Občina predvideva, da bo v naslednjih
treh letih gradila glede na razpoložljiva sredstva naslednje objekte nizke gradnje: kanalizacija, vodovod, elektro omrežje, ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi, ki jih bodo predložili kandidati ob vsakokratni izvedbi druge
faze postopka.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj se-
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Ob-14330/05
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:
preplastitev regionalne ceste R1-215
odsek 11162 Trebnje–Mokronog od km
8+170 v dolžini 424 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1162 cesta R1-215
Trebnje–Mokronog.
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: 45 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 drža-
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ve, 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 24. 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 6. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
31,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-14331/05
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 (za javni razpis) in Avgust Zavernik
(za tehnična vprašanja), 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: 35103-72/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova stopnišča in pisarn občinske
zgradbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
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: predmet razpisa je obnova stopnišča in dveh
pisarn v občinski stavbi. Neto kvadratura
obnovitvenih prostorov je 176,9 m2. V obnovljenih prostorih se izvede nova elektroinstalacija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 9. 2005.
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
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Št.

situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem zaključnem tehničnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga z ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je ﬁnančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Razpisna dokumentacija je na razpolago zainteresiranim ponudnikom na spletni
strani naročnika: www.lenart.si, rubrika:
»Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«: »Obnova stopnišča in pisarn občinske
zgradbe«. V primeru, da spletni naslov ne bi
bil trenutno dosegljiv (npr. okvara strežnika)
je možno razpisno dokumentacijo zahtevati
preko e-naslova: obcina@lenart.si z jasno
navedbo e-naslova na katerega se naj razpisna dokumentacija posreduje.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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 1. 8. 2005.

– 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),

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 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: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo izključno
na www.lenart.si do vključno 24. 6. 2005. V
primeru, da spletni naslov ne bi bil trenutno
dosegljiv (npr. okvara strežnika) je možno
razpisno dokumentacijo zahtevati preko enaslova: obcina@lenart.si z jasno navedbo
e-naslova na katerega se naj razpisna dokumentacija posreduje.
Izključno na spletnem naslovu bodo tudi
v času javnega razpisa posredovana morebitna dopolnila, popravki, pojasnila razpisne dokumentacije in druge informacije o
javnem naročilu. Morebitna vprašanja lahko
zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na e-naslov obcina@lenart.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Občina Lenart
Ob-14333/05
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:
gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Stari žagi na cesti R2-424/1166
v km 17.460.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 6904 cesta R2-424
Boštanj–Planina.
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: 270 dni od oddaje naročila.
III.1.) Obvezni depoziti in jamstva: bančna 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:
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– 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj 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
57,600.000 SIT
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-14416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
kontaktna oseba: Niko Požek, Šmihelska
cesta 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/373-05-71, faks 07/373-05-90, elektronska pošta: niko.pozek@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.
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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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dozidava obstoječega poslovnega objekta v Novem mestu, na zemljišču parc.
št. 666/1, k.o. Kandija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto, Šmihelska
cesta 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: da.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo bo ﬁnancirano s sredstvi proračunov in z lastnimi sredstvi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra ali dokazilo
o vpisu samostojnega podjetnika v register
s.p. pri DURS,
2. obrtno dovoljenje (za samostojnega
podjetnika) oziroma druga dokazila v skladu
z 29. členom Zakona o graditvi objektov,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
morebitnih vpisih v kazenski evidenci za ponudnika in člane njegove uprave,
4. potrdilo okrožnega sodišča, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski ali
drug postopek za prenehanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo DURS-a o plačanih davkih in
prispevkih,
6. BON-1 in BON-2 AJPES,
7. bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odprave napak v garancijski
dobi v višini 10% ponudbene vrednosti,
8. seznam naročnikov ponudnika in
gradbenih pogodb, sklenjenih v letu 2004 z
vrednostjo 10,000.000 SIT ali več,
9. izjava ponudnika, da dovoljuje in pooblašča naročnika za pribavo potrebnih podatkov in informacij o ponudniku glede njegovih referenc od predhodnih naročnikov
ponudnika in
10. izjava ponudnika, da so podatki in
izjave v ponudbi resnični in točni.
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: 20. 6. 2005, cena:
20.000 SIT. Valuta: takoj.
Pogoji in način plačila: plačilo v naprej
na podračun pri UJP, Urad Novo mesto, št.
01100 – 6030235311.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnikov ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ob 10. uri, Novo mesto, Šmihelska cesta 14.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Št. 9/05
Ob-14506/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-92, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet naročila je izvedba razširitve
transformatorske postaje, črpalne postaje deponijskega plina in zgradbe toplotne
postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JN je 161,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 8. 2005 in/ali konec 31. 12.
2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (brez DDV): 70 točk,
2. rok izvedbe del: 15 točk,
3. osebje za servisiranje: 10 točk,
3. stroški servisiranja: 5 točk.
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Skupaj: 100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 1. 7. 2005.
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila – plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671, oziroma pri
blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in
13. uro s pripisom JN G 2/05 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2005 ali 32 dni
od odposlanja obvestila 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: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2005
ob 11. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun;
– ponudnik mora predložiti izkaz o sposobnosti na podlagi Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov. Navedeni pogoj se dokazuje s predložitvijo izjave
ponudnika in s poročilom pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, 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 dnem oddaje
javnega naročila, poravnal vse svoje obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev ali
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev izdelave projektov za komunalne objekte
in komunalno infrastrukturo v zadnjih treh
letih, katerih je investicijska vrednost znaša
najmanj 150 mio SIT. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in izjavo,
ki jo potrdijo naročniki teh del. Reference
podizvajalcev se ne upoštevajo;
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih samostojno ali kot glavni izvajalec
izvedel vsaj eno gradnjo javnih komunalnih objektov katerih investicijska vrednost
je presegala 150 mio SIT. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo;
– ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposleno vsaj
eno osebo z univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega
projektanta in vsaj eno osebo, ki izpolnjuje
kriterije za odgovornega vodjo del v skladu
z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) ali
drugim, enakovrednim predpisom, ki v času
izvajanja del ne bo obremenjen z deli na
drugih objektih, kar ponudnik izkaže z izjavo
na katero odgovorni vodja del odtisne svoj
imenski pečat v skladu z določbami ZGO-1.
Odgovorni projektant in odgovorni vodja del
morata biti dve različni osebi;
– ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do
vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki
so navedeni v ponudbi;
– ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. garancijsko dobo.
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 12. 7. 2005.

Ob-14525/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag
Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-600,
faks 01/43-16-035, elektronska pošta:
urscl@caa-rs.si,
internetni
naslov:
www.caa-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor in prenova
hidrantnega omrežja na letališču Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za prenovo hidrantnega omrežja na
letališču Maribor in prenova hidrantnega
omrežja na letališču Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: sedež naročnika in letališče Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist, ...). Potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni šteto od
datuma oddaje ponudbe;
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist, ...);
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih presegati vrednost
javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha za zadnja tri leta. Kot dokaz
se predloži bilance stanja, izvlečki iz bilance
stanja ali drugim enakovrednim dokazilom.
Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora predložiti revidirane izkaze. Če
ponudnik glede na svojo statusno obliko ni
dolžan dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti davčne napovedi;
– noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do 14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 7. 2005
ob 9. uri; v sejni sobi Uprave RS za civilno
letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Evropski sklad za
regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-14533/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si,
internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks
01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. Rušenje telovadnice in izgradnja
nadomestne telovadnice z ureditvijo
okolice.
2. Rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna
adaptacija objekta, ki se ruši, in rekonstrukcija kotlovnice s prevezavami na
obstoječe objekte šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
dela šolske zgradbe, odvoz na deponijo, izkopi in novogradnja nadomestne zgradbe v
izmeri ca. 1600 m2 površin, adaptacija dela
starega objekta, ki se poveže z novogradnjo ca. 200 m2, adaptacija kotlovnice v obstoječem objektu (moč ca. 350 kW) z novo
povezavo z novogradnjo in nad preostalim
delom šolske zgradbe (predmetne stopnje in
telovadnice). Predmet naročila so vsa dela
do predaje objekta za potrebe devetletne
osnovne šole razen notranje opreme.
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Rušenje telovadnice, odvoz na deponijo,
izkopi in izgradnja nove telovadnice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– izgradnja nadomestne telovadnice julij
2005 – oktober 2005,
– izgradnja nadomestne šolske zgradbe
julij 2005 – junij 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij 2005 in/ali konec junij 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
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: dokazilo o vpisu v sodni register
oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36026/04 z dne 24. 12.
2004; Ob-36027/04 z dne 24. 12. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 17-18/05
z dne 25. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 98%,
2. brezplačne pogarancijske storitve
– 2%.
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:
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik, št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 13. 8. 2005 in/ali 61 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Občina Kamnik
Ob-14541/05
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, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta:
asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Stanka Trifoni, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-14,
faks 04/586-92-73, elektronska pošta: stanka.trifoni@jesenice.si, internetni naslov:
www.jesenice.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:
poslovna cona Jesenice – območje Ob
Savi, rekonstrukcija ceste Franceta Prešerna in Skladiščne ulice.
Naročnik želi rekonstruirati še zadnji preostali odsek industrijske ceste, ki predstavlja eno najpomembnejših vzdolžnih povezav
mesta Jesenice, saj poteka skozi poslovno
cono. Hkrati z rekonstrukcijo ceste se nameravajo obnoviti vsi obstoječi komunalni
vodi in zgraditi predvideni potrebni novi komunalni vodi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija gradnje je odsek
Ceste Franceta Prešerna, kjer se je končala
obnova ceste, mimo Gradisa do križišča s
Skladiščno ulico in prvi del Skladiščne ulice
do dela, kjer se le ta naveže na povezovalno
industrijsko cesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
bodo izvajala v letu 2005 in v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek julij 2005 in/ali konec
30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedena
dela bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60
dni od uradnega prejema situacije, potrjene
s strani nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– potrdilo, da najmanj ena oseba izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov,
– opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80 točk,
2. reference 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-63/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 15.000 SIT (z DDV), na
Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43006305.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 6. 2005 ali 27 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 11. 2005 ali 140 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

na odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice,
ki obsegajo:
– izkop in gradbena dela pri izvedbi predorov vključno s portali,
– dela potrebna za zagotovitev požarne
vode za predora in
– gradbena in obrtniška dela pri izvedbi
pogonske centrale predorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 183,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije in kredita Republike Italije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila (izvedba
predorov na HC ali AC v enakih ali podobnih
geoloških razmerah), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 98-99 z dne 10. 9. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 15-16 z
dne 18. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00431.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring, d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic:
Evropski sklad za regionalni razvoj,
ukrep 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004–2006.
Gospodarska infrastruktura in javne storitve – poslovne cone.
Prednostna naloga: prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovne cone iz ukrepa
1.4.EPD.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico:
1. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove
storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene
v obdobju treh let od sklenitve predmetne
pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj (II. faza), oddal naročilo po postopku s pogajanji, brez predhodne objave,
istim izvajalcem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Občina Jesenice
Št. 110-1/05
Ob-14576/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00431.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja predorov Barnica in Tabor na odseku Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.41-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
del pri izgradnji predorov Barnica in Tabor
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DDV, ki znaša 41.666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumentacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-14579/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 00188/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova voziščne konstrukcije na odseku A1/0037 Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice od km 7,260 do km 9,100
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek A1/0037 Slovenska
Bistrica–Slovenske Konjice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.41-9.
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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: 14 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,180.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot
je predmet javnega naročila (obnova voziščne konstrukcije) v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00188.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring, d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 6. 2005 do
10.30.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-14609/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroška lekarna, kontaktna oseba: Jožica
Gracej, Ob Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/875-07-04, faks
02/875-07-07, elektronska pošta: Korlek.uprava2@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Koroška lekarna, kontaktna oseba: Danilo Kozlar, Ob Suhi 9,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
031/668-187, faks 02/822-39-97, elektronska pošta: bauing@netsi.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: rekonstrukcija objekta
Lekarna Ravne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča rekonstrukcijo objekta Lekarna Ravne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija objekta Lekarna Ravne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, pravočasno ter
kvalitetno izvedbo naročila ter garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. trajanje garancije.
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. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: komisija za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 13. uri, prostori uprave Lekarna Ravne,
Ob Suhi 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Koroška lekarna

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica

Št. 360-01-16/2002-369
Ob-14611/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ.
dipl. inž. grad., Trg E. Kardelja 1, soba št.
32/III. nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-90, faks 05/302-11-16,
elektronska pošta: Evgen.Mugerli@NovaGorica.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 del in dobava plina.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba plinske postaje, instalacije in dobava utekočinjenega naftnega plina za
stanovanjski objekt v Prvačini (20 stanovanj).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prvačina, 5297 Prvačina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
plinske postaje, instalacije in dobava utekočinjenega naftnega plina za stanovanjski
objekt v Prvačini (20 stanovanj).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v obdobju
od junija 2005 do septembra 2005, dobava
plina pa od septembra 2005 dalje 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in konec 30. 9.
2020.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
dobavljenega plina v 15 dneh po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje 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 dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2.) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Najnižja cena.
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 TRR Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova
Gorica, št. 01284 – 6520972769 pri Banki
Slovenije, s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – Plin Prvačina".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
13. 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:
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Nova Gorica –
steklena dvorana, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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Št. 2.2.-1872/05
Ob-14628/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Zvezdana Dolenec, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/29-24-586,
faks 02/29-22-701, elektronska pošta: Zvezdana.Dolenec@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: drugo.
II.1) Opis: obnova ograjnih elementov
in robnih vencev na mostovih na železniški
progi Maribor-Prevalje – drž. meja:
– kamniti obokan viadukt v km 13+572
preko potoka Lobnica in dveh lokalnih cest
(Ruše),
– kamniti obokan viadukt v km 44+155
preko potoka Vuhreščice (Vuhred),
– kamniti obokan viadukt v km 51+171
preko potoka Crkvenice in dveh lokalnih
cest (Vuzenica).
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova litoželeznih ograj na kamnitih
mostovih v Vuzenici, Rušah in Vuhredu
v skladu s tehnično dokumentacijo in
soglasji.
II.1.7) Lokacija ali mesto izvedbe: železniška proga Maribor–Dravograd, kamniti
mostovi v Vuhredu, Vuzenici in Rušah.
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: 2 meseca ali 60 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 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 60 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 šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
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:
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1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih treh letih (2002, 2003, 2004)
mora biti najmanj 100,000.000 SIT. Ponudnik mora v teh letih izkazovati pozitivno poslovanje;
7. uspešna izvedba del na vsaj treh objektih v zadnjih treh letih. Posamezen objekt mora zajemati istovrstna dela kot so
razpisana;
8. ključno osebje, in sicer ključavničarji,
livarji, pleskarji, varilci, zidarji, ki morajo imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj na podobnih
delih – predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Iz točke 1- izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence (lahko fotokopija)
– dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb.
Iz točke 2 – lastna izjava ponudnika (obrazec v razpisni dokumentaciji), ki ne sme
biti starejša od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 3 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 4 – potrdilo Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, da ni vpisan
v kazensko evidenco dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Iz točke 5 – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in prispevke, kjer ima ponudnik
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za predajo ponudb.
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 z dne
28. 2. 2001).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 6 – bilance stanja in bilance uspeha za leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, da je ponudnik
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zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov) oziroma če teh zaradi pravnega statusa
nima, davčne napovedi za ta leta ali pa predloži BON 1, BON 2 oziroma bonitetno poročilo, ki ga izda agencija RS za javnopravne
evidence in storitve oziroma ponudnikova poslovna banka. Če ponudnik posluje manj kot
tri leta, naj predloži enakovredno dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Iz točke 7 – izpolnjen »Obrazec Reference«. Ponudniki morajo k izpolnjenem obrazcu predložiti tudi potrdila referenc izdana s
strani naročnikov.
Iz točke 8 – izpolnjeni življenjepisi s poudarkom na referencah pri podobnih delih za vsakega posameznega strokovnega
delavca.
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:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk. Pri ocenjevanju
bodo uporabljena merila, ki so podana v
nadaljevanju:
– Višina ponudbene cene – vplivnost
80%
Točkovanje se izvede na naslednji način:
Fmin
Fi = ------------ × 80
ﬁ
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
ﬁ – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra
– vplivnost 20%
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov gradbene smeri (najmanj inženir gradbeništva, ključavničarji, livarji, pleskarji, varilci, zidarji) in izpolnjenimi pogoji
po ZGO-1 za i- tega ponudnika in njegovih
partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila in
imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3. - kadrovska zmogljivost). V primeru,
da so navedeni več kot trije strokovnjaki, se
bo upoštevalo Kmax enako 3.
ki
Ki = ------------- × 20
Kmax
ki – število zaposlenih strokovnjakov
i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo. V primeru, da so navedeni več kot trije
strokovnjaki, se bo upoštevalo Ki enako 3.
Kmax – število zaposlenih strokovnjakov
najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je
imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk,
je najugodnejši.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT + 1.200 SIT (DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02923-0019346 887, sklic na

št. 27 pri NLB d.d., Ljubljana oziroma št 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: 4. 7. 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 in/ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005 ob
12. uri; Holding Slovenske železnice d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana – Steklena
dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-14645/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-15, faks
07/393-92-12, elektronska pošta: pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/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: nogometno igrišče št.
414-05-41/2003-1313.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja nogometnega igrišča po izdelanih projektih. Dela obsegajo izdelavo
spodnjega ustroja ter ostala dela razen
polaganja zgornjega ustroja (umetne
trave), ki jo bo izvedel že izbrani izvajalec. Dela so razdeljena v tri sklope in
sicer: A – vsa gradbeno obrtniška dela
(brez zgornjega ustroja – umetne trave),
B – razsvetljava igrišča (temelji za kandelabre, kandelabri, razvodi, svetilke...),
C – kovinske montažne tribune.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Športno rekreacijski park
Portoval, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost vseh razpisanih del je ocenjena na
162,000.000 SIT (brez DDV).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo začela izvajati takoj po
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podpisu pogodbe, predvidoma 11. julija 2005.
Prvi sklop del (gradbeno obrtniška dela) mora
biti končan do 15. 9. 2005. Po tem datumu
sledi izvedba zgornjega ustroja (umetne trave). Dobava in montaža opreme iz sklopa A na
igrišču mora biti izvedena v mesecu oktobru.
Sklop B in C se bosta izvajala v mesecu oktobru in novembru 2005. Končni rok za dokončanje vseh del je 30. november 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 11. 7. 2005, konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini: za
sklop A 6,000.000 SIT, za sklop B 1,000.000
SIT, za sklop C 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po začasnih situacijah, rok plačila 60 dni od
prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
za glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun in da so
skupni prihodki ponudnika v letu 2004 znašali vsaj 500 milijonov SIT (velja za sklop A).
Za sklop B morajo skupni prihodki znašati
vsaj 100 milijonov SIT, za sklop C morajo
skupni prihodki znašati vsaj 100 milijonov
SIT. V primeru kandidature enega ponudnika na vse tri sklope se vrednosti seštevajo
(skupni prihodki v letu 2004 morajo znašati
vsaj 700 milijonov SIT);
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj tri
podobne investicije in ima potrdila naročnika
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe. Za sklop A bodo upoštevana dela na nizkih gradnjah v višini 80 milijonov SIT ali večje. Za sklop B (elektroinstalacije) morajo biti dela v višini 10 milijonov
SIT, za sklop C (oprema – tribune) je višina
opravljenih del 10 milijonov SIT ali več;

ljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka (za sklop A), za sklop B 1,000.000 SIT,
za sklop C 1,000.000 SIT;
– izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 6,000.000 SIT (za sklop A), za sklop B
1,000.000 SIT, za sklop C 1,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj tri investicije ter ima za opravljena
dela potrdilo o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe. Za sklop A
bodo upoštevana dela na nizkih gradnjah v
višini 80 milijonov SIT ali večje. Za sklop B
(elektroinstalacije) je višina 10 milijonov SIT,
za sklop C (oprema – tribune) je višina 10
milijonov SIT;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1.
2005, Ob-518/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-41/2003-1313.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: podračun EZR Mestne občine Novo
mesto pri UJP, št. 01285-0100015234 model 00 sklic 5678.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 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: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, soba II/67 (sejna soba Mestne občine Novo mesto).
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: 18. 5. 2005.
Mestna občina Novo mesto

– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da ni na spisku poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok od prejema računa;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT (veljavna še 60 dni od
odpiranja) za sklop A, za sklop B 1,000.000
SIT, za sklop C 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 6,000.000 SIT veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka za sklop A, za sklop B 1,000.000 SIT,
za sklop C 1,000.000 SIT;
– izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 6,000.000 SIT (za sklop A), za sklop B
1,000.000 SIT, za sklop C 1,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Za sklop A mora ponudnikov skupni promet
v letu 2004 znašati vsaj 500 milijonov SIT.
Za sklop B morajo skupni prihodki znašati
vsaj 100 milijonov SIT, za sklop C morajo
skupni prihodki znašati vsaj 100 milijonov
SIT. V primeru kandidature enega ponudnika na vse tri sklope se vrednosti seštevajo
(skupni prihodki v letu 2004 morajo znašati
vsaj 700 milijonov SIT). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 6,000.000 SIT (veljavna še 60 dni od
odpiranja) za sklop A, za sklop B 1,000.000
SIT, za sklop C 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 6,000.000 SIT ve-

Stran

Ob-14648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Darja Plantan, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-290,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: darja.plantan@novomesto.si, internetni naslov:
www.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Novo
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mesto, kontaktni osebi: Darja Plantan,
Mirjana Vardijan, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-290,
39-39-288, faks 07/39-39-282, elektronska
pošta: darja.plantan@novomesto.si, mirjana.vardijan@novomesto.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto,
kontaktna oseba: Mirjana Vardijan, Novi
trg 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-288, faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mirjana.vardijan@novomesto.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba:
Mirjana Vardijan, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-288, faks
07/39-39-282, elektronska pošta: mirjana.vardijan@novomesto.si.
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: izgradnja komunalne infrastrukture za ZN Podbreznik, št.
352-01-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Mestna občina Novo mesto razpisuje izbiro najugodnejšega izvajalca za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku
za gradnjo skupne javne komunalne infrastrukture v sklopu ZN Podbreznik.
Izvajalska pogodba bo sklenjena za celotno vrednost del. Sredstva so zagotovljena v
proračunu občine za leto 2005.
Dela se bodo oddajala po sistemu funckionalni ključ v roke.
Ponudnik mora predložiti ﬁnančno ovrednoten terminski plan.
Izvajalec bo moral usklajevati gradnjo z
ostalimi izvajalci komunalne infrastrukture.
Predviden začetek del je 15 dni po sklenjeni pogodbi, konec del pa je odvisen od
obsega oddanih del in rokov navedenih v
ponudbi, vendar najdlje do 15. 11. 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Novo mesto–Češča vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Mestna občina Novo mesto načrtuje izgradnjo
skupne javne komunalne infrastrukture z navezavami za potrebe tehnološkega parka
(del 1. faze) v sklopu zazidalnega načrta
Podbreznik v ocenjeni višini 287 mio SIT
(brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2005, konec
15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavnost bančne
garancije 60 dni od odpiranja).
2. Izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo del.
3. Izjava banke za pridobitev garancije
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 od potrditve računa oziroma mesečne obračunske situacije v skladu
s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik nastopa
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s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca priložiti vsa zahtevana potrdila kot
za glavnega izvajalca.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja, in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun in da
so skupni prihodki ponudnika v letu 2004
znašali vsaj 800 milijonov SIT,
– da je v zadnjih treh letih opravil najmanj dve investiciji tovrstnih gradenj in ima
zanje potrdila o dobro opravljenem delu, z
vrednostjo in datumi izvedbe. Upoštevana
bodo dela na nizkih gradnjah v višini najmanj 100 milijonov SIT,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji,
– da ni na spisku poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok od prejema računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja),
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8,000.000 SIT veljavno še trideseti dni po preteku pogodbenega roka,
– izjavo banke za pridobitev garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT,
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,

– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika,
ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča
potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izda
pristojni davčni urad in carinska uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašati vsaj 800 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, veljavna še 60 dni od
odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku oz. naročniku garancije izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8,000.000 SIT v primeru, da bo s ponudnikom podpisana pogodba o izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil najmanj dve investiciji tovrstnih gradenj in
ima zanje potrdila o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datume izvedbe. Upoštevana bodo dela na nizkih gradnjah v višini
najmanj 100 milijonov SIT,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev, kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji,
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 15 z dne 18. 2.
2005, Ob-4632/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-01-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije se nakaže na št. podračuna Mestne občine Novo mesto št.
01285-0100015234, model 00, sklicna št.
501 z obveznim pripisom »ZN Podbreznik«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno.
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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 12. uri, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, sejna soba II/67.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Mestna občina Novo mesto

– reference (dokazila: potrdilo o referenčnem delu);
– seznam redno zaposlenih 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: omejeni.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: nezahtevnost priprave ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo: cena 60%, reference 40%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 314/05-3.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 16. 6. 2005 ob 8. 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: 23. 5. 2005.
Občina Moravske Toplice

Št. 314/05-3
Ob-14756/05
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 I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: kot v 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja raziskovalne geotermalne vrtine
za Rimsko čardo Mt-8g. Vrtina Mt-8g je
projektirana do globine 1500 m. Predviden
zajem vode je v dveh intervalih, in sicer: interval od 600 do 950 m in interval od 1000
do 1500 m. V intervalu od 600 do 950 m je
predvideno zajetje nizkomineralizirane termomineralne vode v količini do 25 l/sekundo in s temperaturo okrog 50 stopinj C na
ustju vrtine. V intervalu od 1000 do 1500 m
je predvideno zajetje visokomineralizirane
termomineralne vode v količini do 10 l/sekundo in temperaturo okrog 65 stopinj C na
ustju vrtine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Moravske Toplice.
II.1.8) Nomenklatura: 50.502.502,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudniki bodo dobili priznano sposobnost
za gradnjo, ko bo naročnik imel zagotovljena
sredstva v skladu s ﬁnančno konstrukcijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe, ki jo bodo morali predložiti
kandidati v drugi fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
občine, plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence iz katere 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 katere 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;
– 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
svoj 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 znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih);
– dokazilo, da transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: BON
obrazci ali potrdilo banke o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazila: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) (dokazilo: izjava o zagotovljenih tehničnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila);
– 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 (npr.
slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene,
nestrokovna izvedba...) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika);
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Ana
Štaudohar, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/89-38-230, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče,
kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/89-38-228, faks 01/89-38-230.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik: JNG-1/2005-351-73/04-0121.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova podstrešja v Osnovni šoli Ljubo
Šercer v Kočevju za namen učilnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Ljubo Šercer, Reška
cesta 6, Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova podstrešja v Osnovni šoli Ljubo Šercer v
Kočevju za namen učilnic – v skladu s količinami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe;
– izjava banke/zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– izjava banke/zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji v roku 60 dni od prejema v vložišče
naročnika in potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe);
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne more
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti,
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah – visoke
gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2005,
– izjava ponudnika o izvedenih objektih
visoke gradnje nad 300 m2 s priloženimi
potrdili investitorjev oziroma naročnikov o
dobro opravljenem delu, za vsaj tri navedene objekte,
– izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
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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:
JNVV-G-1/2005-351-73/04-0121.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 6. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je treba
nakazati na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213, s sklicem 00
351-73/04-0121, namen nakazila: prenova
OŠ Ljubo Šercer.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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: 22. 6. 2005
ob 12. uri, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
sejna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Občina Kočevje
Ob-14800/05
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste Dol. Trebuša – Sp.
Idrija R3-610/1370.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1370 cesta R3-610
D. Trebuša – Sp. Idrija.
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;
– 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);
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– 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 28. 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: 28. 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: 28. 6. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
48,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

gove 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 28. 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: 28. 6. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ob-14801/05
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:
kratkoročni ukrepi na G1-3 – ureditev
križišča Arcont v Gornji Radgoni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 366 cesta G1-3
Gornja Radgona – Radenci.
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;
– 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 nje-
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 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
96,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14802/05
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:
kratkoročni ukrepi na G1-3 – Pešpot Ihova–Lomanoše.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0315 cesta G1-3
Lenart–Gornja Radgona.
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: 60 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
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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 28. 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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
33,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14803/05
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 kakršnimikoli 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:
postavitev protihrupne ograje na odseku
ceste skozi G-10/295 Domžale–Črnuče.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0295 cesta G2-104
Trzin–Ljubljana (Črnuče).
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: 90 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 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

VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
19,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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 28. 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: 28. 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: 28. 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.
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Ob-14804/05
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:
rekonstrukcija ceste G2-108/1186 Hrastnik–Zidani Most.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1186 cesta G2-108
Hrastnik–Zidani Most.
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: konec 31. 8. 2005.
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 opravlja-
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nje 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.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 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: 28. 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.3.6) 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: 28. 6. 2005
ob 13. 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
195,508.200 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-14888/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Irena Stražišar, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-932,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta:
komunalno.podjetje.grosuplje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odjemna postaja za greznične mulje na
ČN Ivančna Gorica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ČN Ivančna Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno-obrtna dela, zunanja ureditev, oprema
fekalne odjemne postaje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek avgust 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. tehnične prednosti,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 9. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Storitve
Št. 90315-2/2005-7

Ob-14766/05

Popravek
V javnem naročilu za prevzem, dopolnitev oziroma uskladitev podatkov dejanske
rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitev podatkov o dejanski rabi zemljišč, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12836/05, se pod točko 3) pravilno glasi: Obseg in količina: 1111 listov
ortofoto načrtov.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-14319/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Ferlinc Darja, 2500 Maribor, Slovenija, 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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 46-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dostop do interneta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: franco delujoče Pošta Slovenije, d.o.o., PLC Maribor,
Zagrebška cesta 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO38.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
324.12110-8.
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: 3 leta od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 11. 9.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiranega računa več kot 5
dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
TP 1: Ponujene storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se mora materialno in kazensko obvezati, da storitve
popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam.
TP 2: Kolikor je ponudnik na področju, ki
je predmet naročila ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Sloveniji, mora le-to dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora priložiti
ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov status.

1. Domžale,
2. Kamnik,
3. Kočevje,
4. Vrhnika,
5. Grosuplje,
6. Medvode,
7. Mengeš,
8. Miklavž na Dravskem polju,
9. Laško,
10. Ilirska Bistrica – Trnovo,
11. Ljubljana,
12. Slovenj Gradec,
13. Celje,
14. Slovenske Konjice,
15. Žalec,
16. Ptuj,
17. Zagorje ob Savi.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 60.12.22.00-1, dodatni predmeti:
60.12.22.30-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: 1230 Domžale,
2. sklop: 1241 Kamnik,
3. sklop: 1330 Kočevje,
4. sklop: 1360 Vrhnika,
5. sklop: 1290 Grosuplje,
6. sklop: 1215 Medvode,
7. sklop: 1234 Mengeš,
8. sklop: 2204 Miklavž na Dravskem
polju,
9. sklop: 3270 Laško,
10. sklop: 6251 Ilirska Bistrica – Trnovo,
11. sklop: mesto Ljubljana,
12. sklop: 2380 Slovenj Gradec,
13. sklop: mesto Celje,
14. sklop: 3210 Slovenske Konjice,
15. sklop: 3310 Žalec,
16. sklop: 2250 Ptuj,
17. sklop: 1410 Zagorje ob Savi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek predvidoma 1. 10. 2005 in/ali konec
predvidoma 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila ponudnika:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,

TP 3: Ponudnik mora imeti vsaj eno neodvisno povezavo do tujih internet ponudnikov kapacitete 2,5 Gb/s.
TP 4: Ponudnik mora biti registriran za
ponujanje, opravljanje, prodajo in vzdrževanje dostopa do interneta.
TP 5: Ponudnik mora zaposlene vsaj tri
strokovnjake specializirane za upravljanje s
komunikacijskim omrežjem.
TP 6: Ponudnik mora imeti – zagotavljati
stalno dežurno službo za odpravljanje napak na delovanju omrežja. Tako mora organizirati dežurno službo ter naročniku sporočiti dežurno telefonsko številko, na katero bo
naročnik lahko prijavil vse morebitne napake
pri delovanju povezave do interneta.
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 11. 7. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 11. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-14320/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Ferlinc Darja, 2500 Maribor, Slovenija, faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si, internetni naslov:
www.posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 4.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 39-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogodbeni prevozi paketov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: predmet javnega razpisa
so pogodbeni prevozi paketov po naslednjih
sklopih – lokacijah:
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Stran

3942 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– da ponudnik zagotavlja, da upošteva
obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varnosti pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v
Republiki Sloveniji,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da je skupna ponudbena vrednost
višja od 50,000.000 SIT (brez DDV)), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila.
Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva oddaje ponudbe,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 24. 9.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vozila morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na cene:
a) za sklope od 1 do 15:
– 60 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 40 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket);
b) za 16. sklop:
– 45 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 30 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 40 točk cena prevoza (SIT/km);
c) za 17. sklop:
– 35 točk cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 25 točk cena za skupno dostavljeni
oziroma prevzeti paket (SIT/paket),
– 55 točk cena prevoza (SIT/km).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005 do
12. ure.
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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: 11. 7. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 10.30; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-14321/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZPC, SCP d.o.o. Ljubljana,
kontaktna oseba: Viktor Jereb, univ. dipl. inž.
geod., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 07/488-21-43, faks 07/490-31-52,
elektronska pošta: bojan.koren@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana, vložišče,
5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: AC A2 Karavanke–Obrežje, »Dokončna odmera odseka Smednik–Krška vas«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Izvedba del obsega odmero:
– dolžina avtoceste 13,7 km,
– dolžina glavnih cest 2,8 km,
– dolžina deviacij, regulacij, priključkov
15 km,
– obnova mej 8 km,
– parcelacije 170.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Drnovo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) *74.23.15.30-1: glavni besednjak,
glavni predmet: AC A2 Karavanke–Obrežje,
»Dokončna odmera odseka Smednik–Krška
vas«.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
izvedba del obsega odmero:
– dolžina avtoceste 13,7 km,
– dolžina glavnih cest 2,8 km,
– dolžina deviacij, regulacij, priključkov
15 km,

– obnova mej 8 km,
– parcelacije 170.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,940.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna
sredstva Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. Naročnik bo nesporni del situacije poravnal v roku 28 dni od njenega
uradnega prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
samostojno ali kot skupina ponudnikov (joint
venture).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati pravno veljavno stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam podobnih del v zadnjih
treh letih, glavne postavke ponudnikove
opreme in izobrazba in izkušnje vodilnega
kadra.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 203/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR. št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiringa d.d.,
s pripisom "za razpisno dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 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 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Kersnikova 6, 5. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

tega naročila ves čas pravočasno in v celoti
poravnane vse svoje zapadle obveznosti do
podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v
tej ponudbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,
– izpolnjen obrazec s podatki o že sklenjenih pogodbah – nizke gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu
2005,
– izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične
zmogljivosti) in dostopu do ključnih surovin
in materialov in seznam razpoložljive tehnične opreme,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– navedba izvedenih sorodnih projektov
in priporočila naročnikov.
Navesti in priložiti najmanj 3 potrjena priporočila s strani naročnikov za izvedbo del,
ki se nanašajo na vzdrževanje cest v zadnjih
5 letih v višini najmanj 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 95%,
– rok plačila – 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: 27. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko dvignete vsak delovni dan
po predhodni najavi po telefonu, ponudnik
pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne
stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna s pripisom Vzdrževanje gozdnih cest 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 27. 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: 20. 5. 2005.
Občina Postojna

Ob-14415/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba:
Ivan Žnidaršič, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-700,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta:
ivan.znidarsic@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, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784,
faks 05/72-80-780, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40505-52/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Postojna za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah v
zasebnih in državnih gozdovih na območju
Občine Postojna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– predložena bančna garancija v višini
1,4 mio SIT za resnost ponudbe ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici,
– 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.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 60 dni po potrditvi situacije
s strani pristojne OE Zavoda za gozdove
Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
3. da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi

suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
5. da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek,
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,
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
(da kandidatov žiro račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran!),
8. da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo tega naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom v tej ponudbi,
9. 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, ki ustreza dejanskemu stanju. Za pravne osebe, ki so
subjekt vpisa v sodni register izpisek iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa priglasitev na davčnem
uradu.
2. Kopija dovoljenja pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje za to dejavnost), če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo (v skladu s
44. členom ZJN-1-A), da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje (datum potrdila ne sme biti starejši od 60 dni),
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
5. Potrdilo pristojnega državnega organa
iz sodne ali druge evidence.
– da ni proti kandidatu uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek oziroma drug soroden
postopek.
9. Izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo da izpolnjuje pogoj iz
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS št. 2/2004).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Potrdilo DURS oziroma pristojnega
državnega davčnega organa lokalne skupnosti v kateri ima kandidat sedež ali potrdilo
pristojnega organa v RS.
7. Obrazec BON 1/P za gospodarske
družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne podjetnike in potrdilo
banke, da TRR ponudnika ni bil blokiran v
preteklih 6 mesecih.
8. Izjave podizvajalcev, da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred objavo
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Št. 50/06/05
Ob-14535/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna
oseba: Branko Hojnik, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
843-28-30, faks 818-11-41, elektronska
pošta: branko.hojnik@slov-bistrica.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
vzdrževalna dela.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska
Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudniki bodo dobili koncesijo za urejanje
in vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska Bistrica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% pogodbene vrednosti – druga
faza;
– izjavo, da bo ponudnik pri zavarovalnici sklenil zavarovanje iz 1. točke 17. člena
Odloka o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije na področju opravljanja
gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje lokalnih cest" v Občini Slovenska
Bistrica in predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval
– druga faza.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane - potrdilo Ministrstva za pravosodje;
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– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika in seznam strokovnega kadra z ustreznimi licencami;
– da ponudnik razpolaga z min. mehanizacijo po zahtevi naročnika;
– izjava da razpolaga z min. mehanizacijo po zahtevi naročnika;
– da bo zagotavljal interventno letno in
zimsko vzdrževanje na prometni infrastrukturi;
– izjava da bo zagotavljal interventno
letno in zimsko vzdrževanje na prometni
infrastrukturi na poziv uporabnikov in naročnika;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim
prostorom, skladiščem in prostorom za mehanizacijo na območju naročnika;
– izjava, da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom, skladiščem in prostorom
za mehanizacijo na območju naročnika, oziroma na drug način dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost.
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.
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 28. 6. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01313-0100009691.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 9. uri; sejna dvorana Občine Slovenska
Bistrica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Branko Hojnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Občina Slovenska Bistrica

Ob-14542/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ.
dipl. prav., Vojkova 1B, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-40-00,
faks
01/478-40-52, 53, elektronska pošta:
gp.arso@gov.si,
Sabina.Hajric@gov.si,
internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.a
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj informacijskega sistema za izvajanje nalog ARSO na področju odpadkov.
II.1.a) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 480 dni po podpisu pogodbe.
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:
a) da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
dejavnosti (Novela ZGD – F, Ur. l. RS, št.
45/01 in 59/02 – popravki).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
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sti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
b) da so letni prihodki ponudnika iz poslovanja v preteklem poslovnem letu višji
od 60 mio SIT,
c) da v projektni skupini poleg nosilca naloge/vodje projekta zagotovi še najmanj štiri
sodelavce/člane projektne skupine,
d) da zagotovi ustreznost izobrazbe
nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna zahtevana dokazila,
e) da zagotovi, da imajo nosilec naloge/vodja projekta in sodelavci/člani projektne skupine zahtevana posebna znanja in
delovne izkušnje,
f) da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj pet let delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj tri leta delovnih izkušenj,
g) da izkaže, da je kot izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih treh dopolnjenih
in tekočega leta razvil in namestil vsaj 5
informacijskih sistemov s področja e- poslovanja,
h) da izkaže, da je kot izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih 3 dopolnjenih
in tekočega leta razvil in namestil vsaj 3 informacijske sisteme, ki uporabljajo spletne
storitve za povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi,
i) da izkaže, da je kot izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih 3. dopolnjenih
in tekočega leta razvil in namestil vsaj dva
informacijska sistema, ki so GIS rešitve ali
pa se povezujejo z GIS,
j) da je ponudnik razvil in namestil vsaj 2
informacijska sistema, oziroma vsaj 2 informacijski rešitvi v organizacijah, kjer jih dnevno uporablja vsaj 20 zaposlenih te organizacije, oziroma jih uporablja dnevno najmanj
40 uporabnikov,
k) da zagotovi usposabljanje uporabnikom in pomoč uporabnikom ter da naročniku ob predaji informacijskega sistema preda
tudi tehnično in uporabniško dokumentacijo,
skupaj z izvorno kodo,
l) da je pripravljen po zaključku predmetnega javnega naročila z naročnikom
pristopiti k podpisu pogodbe o vzdrževanju nameščenega informacijskega sistema
predvidoma v znesku 10% pogodbenega
zneska po temu razpisu in predvidoma v
trajanju 2 let,
m) da izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnimi pogoji.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do roka za oddajo
ponudb, dopolnitve v skladu z določbami
ZJN 1 A.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005, do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licence za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v notranjem
cestnem prometu,
– seznam in licence za vozila in drugi podatki za vozila iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja tehnične, ﬁnančne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila,
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z odgovorno osebo posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu,
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki s katerimi se vozijo
skupine otrok,
– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
– Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu,
– ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 23. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 do 12. ure
ne glede na vrsto dospetja.
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: 29. 6. 2005
ob 8. uri, v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Občina Destrnik

ponudbe: 120 dni po javnem odpiranju ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005,
ob 13.30, Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, sejna
soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Agencija RS za okolje
Št. 2005/123
Ob-14575/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
direktor Občinske uprave občine Destrnik,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si, internetni naslov: www.destrnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje dnevnih prevozov učencev v
Osnovno šolo Destrnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Destrnik.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev se lahko izvajajo kot pogodbeni
prevozi ter kot javni in posebni linijski prevozi. Obseg in čas relacij je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti (brez DDV) z rokom
veljavnosti 10 dni po podpisu pogodbe, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu od šole potrjenega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti 10 dni po podpisu
pogodbe,

Stran

Št. 110-1/05
Ob-14580/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00196.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
obnovi vozišč na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– odsek H2/0032 Pesnica-Maribor od km
0,000 do km 3,600,
– odsek H2/0130 od km 0,000 do km
0,200,
– AC A1/0237 od km 2,054 do km
2,600,
– AC A1/0737 od km 2,114 do km 2,600,
Bertoki-Škocjan,
– A2/0616 od km 0,930 do km 0,560,
– A2/0015 od km 0,000 do km 2,400,
razcep Kozarje,
– A2/0022 od km 3,900 do km 7,000,
Grosuplje-Višnja Gora,
– A1/0057 in A1/0657 od km 1,050 do km
3,190, Razdrto-Senožeče (Goli vrh),
– A1/0154 krak A od km 0,000 do km
0,500, Postojna-Razdrto in razcep Nanos,
– A1/0037 od km 2,900 do km 4,500,
od km 6,000 do km 7,260, od km 7,260
do km 9,100 Slovenska Bistrica-Slovenske
Konjice,
– A2/001 od km 3,537 do km 4,550 meja
A-Hrušica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,116.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00196.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring, d.o.o., s pripisom "za razpisno dokumentacijo". Ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 6. 2005
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-14629/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, kontaktna oseba: Andreja
Škof, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-42-444, faks 01/23-42-432,
elektronska pošta: scpet@scpet.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: javni zavod – šola.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
čiščenje šole in njene okolice.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje učilnic, specializiranih učilnic
(kemija, ﬁzika, računalnica), knjižnica,
laboratorijev, hodniki, kleti, zaklonišče,
športna dvorana, zunanja igrišča, parkirišča, površine pred vhodom v šolo,
pisarne, podstrešni prostori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Celjska ulica 16.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vseh
površin je 6734.80 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čiščenje se izvaja: zgodaj zjutraj
športno dvorano, dopoldne prehodni prostori, ostali prostori popoldne in zvečer.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 dni od dneva objave.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po predpisih Ministrstva za šolstvo in šport.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
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: predstavitev in priporočila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustanovitveni akt.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– sanitarni minimum osebja,
– podatki o tehnični opravljenosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.2) Merila za oddajo:
1. temeljitost storitve,
2. tehnična oprema,
3. sposobnost kadra,
4. uporaba ekoloških čistil.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15 dni od dneva objave.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: koledarsko leto od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana

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, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da za opravljanje dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
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;
5. izjava o sprejemanju pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo
BON 1 in BON 2, ki ne sme biti starejše
kot 30 dni in izjavo banke, da ponudniku
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran račun.
Samostojni podjetniki predložijo BON 3 in
ZR, ki ne sme biti starejše od 30 dni in izjavo
banke, da ponudniku v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo – potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje, da je ponudnik prevzemnik tovrstnega odpadka (maščob iz
lovilca maščob);
2. dokazilo o razpolaganju s primerno
tehnologijo za praznjenje maščob iz lovilca
maščob (podati tehnične podatke);
3. navedba odgovorne osebe in njene
strokovne usposobljenosti za izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNST02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 6. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 13. uri, sejna soba na Vodovod - kanalizaciji, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

Ob-14631/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, kontaktna oseba: Andreja
Škof, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-42-444, faks 01/23-42-432,
elektronska pošta: scpet@scpet.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: javni zavod – šola.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: fotokopiranje, knjigoveštvo, razmnoževanje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. oddaja prostora,
2. storitve fotokopiranja, razmnoževanja, vezave, knjigoveštvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Celjska ulica 16.
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: fotokopiranje, razmnoževanje, vezave skript,
knjigoveštvo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od 8. do 17. ure.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 dni od dneva objave.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po predpisih Ministrstva za šolstvo in šport.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
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: predstavitev in priporočila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustanovitveni akt.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.2) Merila za oddajo:
1. temeljitost storitve,
2. tehnična oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15 dni od dneva objave.

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: koledarsko leto od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Št. 02/2005
Ob-14643/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-00, faks 03/425-03-60,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 16.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvzem maščob iz rezervoarja maščob
na komunalni čistilni napravi ČN Celje.
Naročilo zajema:
– odvoz maščob,
– uničenje odpadka,
– izdelava in izdaja evidenčnega lista.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Čistilna naprava Celje,
Pečovnik 1, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina odpadka znaša od 250 do 300 m3
na leto. Naročnik predvideva praznjenje
rezervoarja maščob 4-krat letno (1-krat na
kvartel). Praznjenje se bo izvajalo v roku 10
dni po predhodni najavi s strani naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
Kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih predloži
ponudnik.
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;
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-14753/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: ISPA 2002/SI/16/P/PE/
007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje svetovanja in strokovnega nadzora pri izvedbi projekta kanalizacije in
čistilne naprave Mislinja po pravilih FIDIC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Mislinja, Šentilj,
Straže in Dovže.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1600 dni od oddaje naročila; začetek: leto 2005 in konec leto 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost
(DDV) in veljavnostjo 120 dni od oddaje
ponudbe. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro
izvedbo storitev v višini 10% pogodbene
cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1600 dni od
podpisa pogodbe (izvedba projekta 780 dni,
poskusno obratovanje 365 dni, garancijski
rok za odpravo napak 365 dni in dodatni
rok 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu 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 z
opredelitvijo nosilca posla, ki skupino partnerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, 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 ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezni pogoji – dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben za kar se šteje, da je
ponudnikova višina letnih celotnih skupnih
prihodkov v preteklih 2 letih (2003 in 2004)
znašala najmanj 50,000.000 SIT;
– ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega TR več kot 10 dni.
Dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za
leto 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezani k reviziji). Če posluje manj
kot 2 leti, predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma

Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezni
pogoji – dokazila:
– uspešna izvedba najmanj dveh storitev
– svetovanja in nadzora po pravilih FIDIC,
od tega vsaj ena pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave velikosti najmanj 2700 PE, v obdobju zadnjih 5 let;
– vodja nadzora mora imeti najmanj eno
uspešno izvedbo storitve nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC v obdobju zadnjih
petih let;
– vodja s področja tehnologije mora imeti
najmanj 2 uspešno izvedene storitve nadzora in svetovanja pri izgradnji čistilnih naprav velikosti najmanj 2700 PE, v obdobju
zadnjih 5 let;
– nadzornik s področja gradbeno obrtniških del, nadzornik s področja strojnih instalacij in nadzornik s področja elektro instalacij
morajo imeti najmanj eno uspešno izvedbo
storitve nadzora in svetovanja pri izgradnji
po obsegu in vrednosti podobne kanalizacije
ter čistilne naprave velikosti najmanj 2700
PE, v obdobju zadnjih 5 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Občina
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT
na račun št. 01276 – 0100010437, sklic na
številko 00 713099 – 9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2005, najkasneje
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: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2005
ob 12. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: ISPA – projekt št.
2002/SI/ 16/P/PE/007.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Občina Mislinja

dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj še
30 dni čez trajanje pogodbe, kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba;
4. da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni na dan odpiranja ponudb, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe,
– da ima priložen zahtevani vzorec,
skladno s standardom.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 20-21 z dne 4. 3. 2005, Ob-6136/05 in
dopolnitev objave v Ur. l. RS, št. 30-31 z
dne 25. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: najnižja skupna vrednost posameznega sklopa.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in oceno vzorca.
1. Cena – 60 točk. Ponudnik z najnižjo
ponudbo prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno ponudbo.
2. Ocena zahtevanega vzorca – 40 točk.
Možne ocene za vzorec 1, 0,6 in 0,1. Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s
točkami za vzorec in tako dobi končno število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje število točk kot vsoto obeh
meril.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-228/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 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 224/05-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

Št. 404-08-228/2005-2
Ob-14758/05
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, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, 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 za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne
informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-23-43, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna _narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27 druge storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 224/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava artiklov bojne uniforme – maskirnih: bluzon moški, bluzon ženski,
hlače moške, hlače ženske, kape s senčnikom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je Centralno
skladišče MORS, Miheličeva ul. b.št., Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– bluzon moški – maskirni, STO B.K.
56/03, 2. izvod za leto 2005 – 7.000 kosov
in za leto 2006 – 7.000 kosov,
– bluzon ženski – maskirni, STO BŽ.K.
56/03, 2. izvod, za leto 2005 – 1.000 kosov
in za leto 2006 – 1.000 kosov,
– hlače moške – maskirne, STO B.K.
57/03, 1. izvod, za leto 2005 – 7.000 kosov
in za leto 2006 – 7.000 kosov,
– hlače ženske – maskirne, STO
BŽ.K.57/03, 1. izvod, za leto 2005 – 1.000
kosov in za leto 2006 – 1.000 kosov,
– kapa s senčnikom – maskirna, STO
B.K. 58/03, 1. izvod, za leto 2005 – 8.000
kosov in za leto 2006 – 8.000 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobavni rok za leto 2005 in 2006
je do 60 dni po prejemu tkanine.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe in izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vse pod pogoji, kot
je razvidno iz III.2.1.2.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
računa je 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
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 lastna izjava (pod kazensko
in materialno odgovornostjo) v skladu s
44. členom ZJN-1-UPB1, 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;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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.
2. da ima priloženo bančno garancijo
za resnost ponudbe, v višini najmanj 1%
od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV
(skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov),
kot jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb;
3. da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo iz-
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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 27. 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 sklenitve pogodbe, na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 12.30; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva pl. 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.4) Dodatne informacije: ogled vzorcev
je možen pri Valeriji Čižman. Za ogled se
je potrebno predhodno telefonsko najaviti.
Telefonska najava je možna vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na tel. 01/471-28-33 v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14769/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sodražica, kontaktna oseba: Darja Vetrih,
Trg. 25. maja 3, 1317 Sodražica, Slovenija,
tel. 01/836-60-75, faks 01/837-10-04, elektronska pošta: Obcina.sodrazica@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64002-2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr.
Ivan Prijatelj Sodražica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
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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 pogoji, 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 6. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na EZR: 01379-0100005681
pred dvigom razpisne dokumentacije z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije in s pripisom šolski
prevozi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ali njihovi zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 8.30, sejna soba Občine Sodražica, Trg
25. maja 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Občina Sodražica
Ob-14794/05
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 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-08/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oblikovanje, tiskanje in dobava dopisnih
listov z glavo za potrebe Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dopisni listi se bodo
dobavljali na naslednje lokacije: Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, OE Celje, Gregorčičeva
5 a, OE Koper, Pristaniška 12, OE Kranj,
Stara cesta 11, OE Maribor, Sodna ulica
15, OE Murska Sobota, Kocljeva 12 d, OE
Nova Gorica, Kidričeva 13, OE Novo mesto,
Novi trg 9, OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4, izpostava Jesenice, Titova 73,
izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, izpostava
Velenje, Prešernova 7.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.12.20.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 24 različnih dopisnih listov za vse območne enote,
izpostave in sektorje ZPIZ v skupni nakladi
8,000.000 izvodov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 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 in skladno s poslovno politiko banke
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 1,000.000
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 posamezni dobavi dopisnih listov.
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
mora ta pogoj izpolniti vsak izvajalec skupine posamično;
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2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; v primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti 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 mora ta pogoj
izpolniti vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda AJPES. V primeru, da do
dneva, ko ponudnik odda svojo ponudbo,
AJPES še ne bo izdajal navedenega obrazca za leto 2004, bo ponudnik izpolnil pogoj
te točke, če bo predložil BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003. 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
mora ta pogoj izpolniti 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 mora ta pogoj
izpolniti vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da nudi rok dobave – oblikovanje, izdelava, tiskanje, odprema in dostava na naročnikove lokacije največ 7 dni od prejema
naročilnice;
2. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da nudi rok za rešitev reklamacije največ 10 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji;
3. 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;
4. 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;
5. izjava ponudnika o dobavi dopisnih
listov z glavo na naročnikove lokacije;
6. tehnična speciﬁkacija proizvajalca papirja, na katerem se bodo tiskali dopisni
listi;

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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskarske storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Turjaška 1, Ljubljana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskarske storitve v obdobju 3 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Narodna in univerzitetna knjižnica

7. podpisan in žigosan opis materiala
(vrsta papirja, gramatura, dimenzija in vrsta
tiska);
8. izjava proizvajalca papirja o arhivski
kvaliteti in obstojnosti papirja preko 100 let;
9. vzorec – 2000 kosov izdelanega dopisnega lista z glavo naročnika po v II. poglavju razpisne dokumentacije priloženem
vzorcu.
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: 961-08/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 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 v tem primeru
naročniku posreduje tudi podatke o polnem
in točnem naslovu ﬁrme in 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: 21. 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: 21. 6. 2005
ob 10. uri ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
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: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo tudi
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.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-14796/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Narodna in univerzitetna knjižnica, kontaktna oseba: Borut Abram, Turaška 1, 1000
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/20-01-100, faks 01/25-13-052, internetni
naslov: www.nuk.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

Stran

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/2109/2005
Ob-14508/05
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: Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-56, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Marko.hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovoč,

Stran
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Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-11, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN opreme za izgradnjo dveh 110
kV polj v RTP Beričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. tehnične prednosti naprav za določen
objekt (10%),
3. usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega serviserja v Sloveniji (10%),
4. rok dobave opreme (4%).
Sklop B:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. tehnične prednosti ponujene opreme
(10%),
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3. zagotavljanje kvalitete opreme z dokazovanjem vgrajenih naprav istega tipa
(10%),
4. rok dobave opreme (4%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 86/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-14537/05
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, in Jože
Orožim – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, 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., kontaktni
osebi: vsak delovni dan med 7.30 in 9.30;
Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 – splošni
del; Jože Orožim, tel. 02/22-00-173 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.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. 02/22-00-129, faks
02/22-00-107, 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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
orodje in mehanizacija.

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: kratkostične garniture in
hidravlično orodje za montažo.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
16,700.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 1 meseca.
Sklop št. B
2) Kratek opis: motorne žage, kosilnice,
freza.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
11,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 1 meseca.
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: 27,700.000
SIT; sklop A: 16,700.000 SIT; sklop B:
11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 1 mesec 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: 86 točk,
2. kompatibilnost: 10 točk,
3. rok plačila: 2 točki,
4. 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: 27. 6. 2005.
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Št.

Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali pri 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: 27. 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: 27. 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.
02/22-00-128 – za splošni del, in Jože Orožim, tel. 02/22-00-173 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 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: 29. 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: 29. 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.
02/22-00-128 – za splošni del, Ivan Dovnik,
tel. 02/22-00-145 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Ob-14757/05
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, Ivan
Dovnik – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/ 22-00-107, 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., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Ivan Dovnik;
tel. 02/220-01-45 – tehnični del, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00 107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@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 02/22-00-107,
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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
merilne naprave in instrumenti.

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: električni števci in stikalne ure.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
80,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 3 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: instrumentni transformatorji.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
3,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v roku 3 mesecev.
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: 83,000.000
SIT;
– sklop A: 80,000.000 SIT,
– sklop B: 3,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece 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: 81 točk.
2. kompatibilnost: 15 točk,
3. rok plačila: 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Stran

Št. 024044
Ob-14760/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.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 13 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Skladišče Kleče, Saveljska
cesta 1, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: nabava cevi in fazonskih
kosov iz duktilne litine.
3) Obseg ali količina: nabava cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
cevi in fazonskih kosov iz duktilne litine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. zastopstvo/proizvodnja,
4. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 13 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 7. 2005; dvig
možen od 1. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 7. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 7. 2005
ob 8. uri; Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Gradnje
Št. 102/2110/2005
Ob-14507/05
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: Hailu
Kiﬂe, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/339-62-33, faks 05/339-62-22,
elektronska pošta: hailu.kiﬂe@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena
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Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-24-33, 01/474-25-11,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta: katarina.krepﬂ@eles.si, milena.trifunovic@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) 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: 88/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektromontažnih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2x110 kV Vuzenica-Vuhred in DV 2x110 kV Dravograd-Vuzenica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 8. 2005 in/ali konec
15. 10. 2005 ali od 1. 9. 2005 do 30. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase je za
ponudnike in njihove podizvajalce obvezen.
Ogled bo 9. 6. 2005, zborno mesto je EP
Maribor, izpostava Slovenj Gradec, Cesta
na Štibuhu NN, Slovenj Gradec, ob 10. uri.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 40.000 SIT.

Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 88/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 6. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 6. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-14759/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MO Novo mesto, kontaktna oseba: Janja Novosel, univ. dipl. geogr., Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-000, faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si,
janja.novosel@novomesto.si, internetni naslov: www.novomesto.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh.,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si, internetni
naslov: http://www.arhiforum.com/.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto).
II.1.2) Opis: javni, odprti, projektni urbanistično arhitekturni natečaj za pridobitev najprimernejših rešitev za ureditev
Visokošolskega središča Novo mesto
(Univerzitetni kampus Novo mesto).
II.1.3) Lokacija: Ljubljana
Šifra NUTS: EO 38.
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II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, dodatni predmet: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije št. računa
odprtega pri SKB 03100-1001291427 s pripisom "Natečaj Kampus Novo mesto".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2005.
Čas osebne oddaje v glavno pisarno MO
Novo mesto, Novi trg 6, soba 24, do 17. ure,
sicer pri oddaji po državni pošti s priporočeno pošiljko velja žig oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati je
slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 6,000.000 SIT,
2. nagrada: 4,000.000 SIT,
3. nagrada: 2,300.000 SIT,
tri priznanja po 1,100.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina znaša predvidoma
350.000 SIT bruto bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
– prof. Vladimir Braco Mušič, univ. dipl.
inž. arh., predsednik, za naročnika MO
NM,
– prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. inž.
str., podpredsednik, za naročnika MO NM,
– prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.,
član, za naročnika MO NM,
– prof. Dušan Ogrin, univ. dipl. inž. kraj.
arh., član, za naročnika MO NM,
– mag. Andrej Prelovšek, univ. dipl. inž.
arh., član, za ZAPS,
– mika Cimolini, univ. dipl. inž. arh., član,
za ZAPS,
– Marko Cotič, univ. dipl. inž. arh., član,
za ZAPS,
– dr. Jani Zore, univ. dipl. inž. arh., namestnik članov za naročnika MO NM,
– Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh., namestnik članov za ZAPS,
– Tomaž Levičar, univ. dipl. inž. arh., poročevalec,
– mag. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.,
skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
MO Novo mesto

Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/586-34-21, faks 01/520-36-72, elektronska pošta: petrol@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,005.329,66 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-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-7035/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Vrtec Medvode

Javni razpis za
kvaliﬁkacijo
ponudnikov
Blago
Št. 1050

Ob-14635/05

Popravek
V zahtevi za objavo prve faze javnega
razpisa JN 14/03 nakup rezervnih delov
po kvaliﬁkacijskem postopku, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9616/05, se popravi: prva alinea 6. podtočke II. poglavja 1.3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj blaga, izvajalci gradenj
ali storitev glede svoje usposobljenosti, in
metode, skladno s katerimi se bodo ti pogoji preverjali in potrjevali, ki se pravilno
glasi: »da je njegov čisti letni prihodek iz
dejavnosti, posamično v letih 2002 in 2003,
presega 40 mio SIT, razen za sklope št.
15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 in 31, kjer
njegov čisti letni prihodek iz dejavnosti, posamično v letih 2002 in 2003, presega 15
mio SIT.«
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-13943/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Medvode, kontaktna oseba: Mojca Sešek,
Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, Slovenija,
tel. 01/361-11-40, faks 01/361-11-40, elektronska pošta: vrtec.medvode@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
Vrtca Medvode za predvideno obdobje
od maja 2005 do 31. decembra 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna vrednost ponudbe – do 80
točk,
– plačilni rok – do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/05: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Zdravko Križaj,

Stran

Ob-14080/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba: Marjan Gorčenko, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-08-30, faks
02/794-42-21, elektronska pošta: tatjana@majsperk.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za učilnice in kabinete v OŠ Majšperk.
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. 402-08-02/05-01/26:
Euro Design Apače d.o.o., kontaktna oseba:
Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,228.965 SIT, ali
najnižja ponudba: 33,228.965 SIT, najvišja
ponudba: 37,400.826,45 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: 402-08-02/05-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS, z dne 14. 1. 2005,
Ob-521/0.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Občina Majšperk
Ob-14081/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba:
Marjan Gorčenko, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-08-30,

Stran

3956 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

faks 02/794-42-21, elektronska pošta:
tatjana@majsperk.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za kuhinjo v OŠ Majšperk.
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. 402-08-02/05-01/27:
Lesnina MG oprema d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Maks Hohler, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,284.935 SIT ali
najnižja ponudba: 13,284.935 SIT, najvišja
ponudba: 16,770.103,02 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: 402-08-02/05-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 14 z dne 14. 1. 2005,
Ob-521/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Občina Majšperk
Ob-14082/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba:
Marjan Gorčenko, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, Slovenija, tel. 02/795-08-30,
faks 02/794-42-21, elektronska pošta:
tatjana@majsperk.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za telovadnico v OŠ Majšperk.
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. 402-08-02/05-01/28: izvajalec ni bil izbran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-08-02/05-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-958/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Občina Majšperk
Ob-14083/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-5/2005.
II.5) Kratek opis: mamografski ﬁlmi in
sredstva za razvijanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,125.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-5/2005: Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič, inž.
rad., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks 01/530-73-55,
elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,124.861 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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: 17. 5. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-14210/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Jože Piltaver, dipl. upr. org., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/466-81-03,
faks 07/466-81-10, elektronska pošta: sp.kadri@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14/04 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
endoskopsko kirurgijo in zdravstvenega
šivalnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/04 JNb: MM Surgical
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bajc, Miran
Bizjak, Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, tel. 01/236-21-56, faks 01/436-00-39,
elektronska pošta: mm.surgical@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,847.959,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/04 JNb: AMS Meding
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Arzenšek,
Ljubljanska cesta 6a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-11-50, faks 03/745-11-84,
elektronska pošta: info@ams-meding.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29.792,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/04 JNb: Gopharm d.d.,
Nova Gorica, kontaktna oseba: Karolina Kobal Žvanut, Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-43-20, faks
05/330-43-11, elektronska pošta: karolina@gopharm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,136.514,70 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. 14/04 JNb: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,136.092,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14/04 Jnb: Johnson &
Johnson S.E. podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Miranda Angelovski, Šmartinska
cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-18-00, faks 01/585-18-01, elektronska pošta: mangelov@jnjsi.jnj.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,099.272,88 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: 14/04 JNb.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 116 z dne 29. 10. 2004,
Ob-29317/04.
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: 18. 5. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
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Ob-14335/05
1.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-41,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.5) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
Sklop A: 190 kosov pisarniških miz,
omar in predalnikov
Sklop B: 308 kosov pisarniških stolov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,500.000 SIT.
IV. 1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
ponudbena vrednost – 95 točk,
garanciska doba – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Sklop A: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova 12A,
1116 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/231-04-31,
faks 01/431-52-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,561.313,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Sklop B: Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Bine Kladnik, Parmova 35,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-43,
faks 01/436-21-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,073.100 SIT.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,251.531 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop A
– 10, sklop B – 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35969/04 z dne 24. 12. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

2005; RS: 4/05 Ob-588/05 z dne 14. 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: 18. 5. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS

Ob-14337/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za
javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.31.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-008/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup magnetoskopov formatov IMX in DVCAM.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. RTV-008/2005-E-ODP/B: Sony

Hungaria, kontaktna oseba: Jozsef Hatfaludi,
Arpad Fejedelem utja 26-28, 1023 Budapest,
Hungary, tel. 003630/297-27-41, faks
00361/346-82-10, elektronska pošta: Jozsef.hatfaludi@eu.sony.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
117,128.867,29 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-008/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005; Ob-5004/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-14350/05
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,
kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne informacije, Tadeja Tome za tehnične informacije, 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: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 18.21.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/4-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup carinske uniforme, in sicer
bund, letnih suknjičev, zimskih suknjičev, letnih hlač in zimskih hlač, letnih
kril in zimskih kril, zimskih kap, zimskih
kap za enote za zatiranje tihotapstva (v
nadaljevanju: zimskih kap za EZT), letnih
klobučkov in zimskih klobučkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. 433-01/4-2005: Kroj Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Hermina Šajina,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-68, faks 01/754-72-76,
elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe:
90,857.290 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:
433-01/4-13/2005-0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; ES: 2005/S 7-006126 z dne 11. 1.

Stran

Ob-14352/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.85.21.00-7; dodatni predmeti:
32.31.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-016/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup FM oddajnikov
za oddajanje radijskih programov, sprejemniki in pripadajoča oprema.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
sklop A:
1. ekonomska cena 80 točk,
2. garancija 10 točk,
3. višina 5 točk,
4. teža 5 točk;
sklop B:
1. ekonomska cena 80 točk,
2. garancija 10 točk,
3. višina 5 točk ,
4. izkoristek oddajnika 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-016/2005-E-ODP/B:
Acorn družba za razvoj, proizvodnjo in trgovino d.o.o., kontaktna oseba: Branko Sturm,
Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/25-63-976, faks 00386/1/346-82-10,
elektronska pošta: Branko.sturm@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12,268.710
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-016/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 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-6730/05.
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: 18. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 148/2005
Ob-14355/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo
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in informatiko, kontaktna oseba: mag. Maja
Slovenc, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-84-11, faks 01/426-46-47,
elektronska pošta: maja.slovenc@fe.unilj.si, internetni naslov: www. fri.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: JR1-2005.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,397.862,52 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– tehnične lastnosti opreme – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR1-2005, sklopi št. 1, 8, 9,
10: 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: robi.robida@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 3,926.626,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1 Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR1-2005, sklopi št. 2, 4,
5: Alldea d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd
Zupančič, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/434-71-84, elektronska
pošta: gzupancic@alldea.si, internetni naslov: www.alldea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,471.236 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: JR1-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 36 z dne 8. 4.
2005, Ob-9597/05.
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: 18. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Ob-14417/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
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II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 040801/2005: Skat d.o.o.
Izola, kontaktna oseba: Pegan Ema, Industrijska cesta 2e, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/663-09-16, faks 05/663-09-18, elektronska pošta: prodaja@skatizola.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 4,662.170
SIT, najvišja ponudba: 8,817.185,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5246/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-14509/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna
oseba: Sabina Špeglič, dipl. ekon., Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava dializno potrošnega materiala (razpisna dokumentacija za II. fazo z dne 24. 1. 2005).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600 milj. SIT v obdobju 3 let oziroma
200 milj. na letni ravni.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280232, 280233, 280234, 280235,
280236, 280237, 280238, 280239: Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): artikel št. 280232 – najnižja ponudba 2.440,11 SIT, najvišja ponudba 2.440,11
SIT; artikel št. 280233 – najnižja ponudba
840 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT; artikel
št. 280234 – najnižja ponudba 816 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT; artikel št. 280235
– najnižja ponudba 828 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT; artikel št. 280236 – najnižja
ponudba 11.158,74 SIT, najvišja ponudba
11.158,74 SIT; artikel št. 280237 – najnižja
ponudba 1.010 SIT, najvišja ponudba 1.010
SIT; artikel št. 280238 – najnižja ponudba

1.010 SIT, najvišja ponudba 1.010 SIT; artikel
št. 280239 – najnižja ponudba 3.049 SIT, najvišja ponudba 3.049 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod šiframi:
280113, 280114, 280121, 280142, 280143,
280131, 280132, 280208, 280210, 280211,
280212, 280213, 280214, 280215, 280216,
280217, 280218, 280219, 280220, 280221,
280222, 280223, 280224, 280225, 280226,
280227, 280228, 280229, 280230: Fresenius
Medical Care Slovenija d.o.o., Dobrava 14,
Dobrovlje, 3214 Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): artikel št. 280113 – najnižja ponudba 6.720 SIT, najvišja ponudba
20.062,80 SIT; artikel št. 280114 – najnižja ponudba 7.200 SIT, najvišja ponudba
27.340 SIT; artikel št. 280121 – najnižja ponudba 234 SIT, najvišja ponudba 582 SIT;
artikel št. 280142 – najnižja ponudba 1.728
SIT, najvišja ponudba 1.728 SIT; artikel št.
280143 – najnižja ponudba 3.532,43 SIT,
najvišja ponudba 3.532,43 SIT; artikel št.
280131 – najnižja ponudba 12,32 SIT, najvišja ponudba 12,32 SIT; artikel št. 280132
– najnižja ponudba 23 SIT, najvišja ponudba
23 SIT; artikel št. 280208 – najnižja ponudba 1.915,20 SIT, najvišja ponudba 1.960
SIT; artikel št. 280210 – najnižja ponudba
1.057,20 SIT, najvišja ponudba 1.057,20
SIT; artikel št. 280211 – najnižja ponudba
1.602 SIT, najvišja ponudba 1.602 SIT; artikel št. 280212 – najnižja ponudba 1.057,20
SIT, najvišja ponudba 1.057,20 SIT; artikel
št. 280213 – najnižja ponudba 1.210,32
SIT, najvišja ponudba 1.210,32 SIT; artikel
št. 280214 – najnižja ponudba 1.640,52
SIT, najvišja ponudba 1.640,52 SIT; artikel št. 280215 – najnižja ponudba 105,50
SIT, najvišja ponudba 172,62 SIT; artikel
št. 280216 – najnižja ponudba 47.784,96
SIT, najvišja ponudba 47.784,96 SIT; artikel
št. 280217 – najnižja ponudba 42.269,76
SIT, najvišja ponudba 42.269,76 SIT; artikel št. 280218 – najnižja ponudba 7.956
SIT, najvišja ponudba 7.956 SIT; artikel št.
280219 – najnižja ponudba 89.462,70 SIT,
najvišja ponudba 89.462,70 SIT; artikel št.
280220 – najnižja ponudba 1.173,30 SIT,
najvišja ponudba 1.173,30 SIT; artikel št.
280221 – najnižja ponudba 6.701,76 SIT,
najvišja ponudba 6.701,76 SIT; artikel št.
280222 – najnižja ponudba 3.459,60 SIT,
najvišja ponudba 3.459,60 SIT; artikel št.
280223 – najnižja ponudba 3.459,60 SIT,
najvišja ponudba 3.459,60 SIT; artikel št.
280224 – najnižja ponudba 3.459,60 SIT,
najvišja ponudba 3.459,60 SIT; artikel št.
280225 – najnižja ponudba 2.264,40 SIT,
najvišja ponudba 2.264,40 SIT; artikel št.
280226 – najnižja ponudba 1.602 SIT, najvišja ponudba 1.602 SIT; artikel št. 280227
– najnižja ponudba 2.263,56 SIT, najvišja
ponudba 2.263,56 SIT; artikel št. 280228
– najnižja ponudba 1.810,20 SIT, najvišja
ponudba 1.810,20 SIT; artikel št. 280229
– najnižja ponudba 1.810,20 SIT, najvišja
ponudba 1.810,20 SIT; artikel št. 280230
– najnižja ponudba 612,95 SIT, najvišja ponudba 612,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280110, 280105, 280106, 280107:
Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): artikel št. 280110 – najnižja ponudba 4.710 SIT, najvišja ponudba 8.466,48
SIT; artikel št. 280105 – najnižja ponudba
4.187 SIT, najvišja ponudba 5.502,90 SIT;
artikel št. 280106 – najnižja ponudba 4.567
SIT, najvišja ponudba 5.865 SIT; artikel št.
280107 – najnižja ponudba 4.710 SIT, najvišja ponudba 6.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280109, 280122, 280125, 280126,
280128, 280130, 280231: Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): artikel št. 280109 – najnižja ponudba 4.193,30 SIT, najvišja ponudba 5.292
SIT; artikel št. 280122 – najnižja ponudba 926,59 SIT, najvišja ponudba 1.931,57
SIT; artikel št. 280125 – najnižja ponudba
926,59 SIT, najvišja ponudba 1.931,57 SIT;
artikel št. 280126 – najnižja ponudba 926,59
SIT, najvišja ponudba 1.030,75 SIT; artikel
št. 280128 – najnižja ponudba 926,59 SIT,
najvišja ponudba 1.030,75 SIT; artikel št.
280130 – najnižja ponudba 2.343,60 SIT,
najvišja ponudba 2.343,60 SIT; artikel št.
280231 – najnižja ponudba 12,32 SIT, najvišja ponudba 12,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280108, 280104, 280101, 280102,
280209: Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): artikel št. 280108 – najnižja ponudba 5.400 SIT, najvišja ponudba 8.829,30
SIT; artikel št. 280104 – najnižja ponudba
4.908 SIT, najvišja ponudba 8.829,30 SIT;
artikel št. 280101 – najnižja ponudba 6.540
SIT, najvišja ponudba 6.540 SIT; artikel št.
280102 – najnižja ponudba 3.348 SIT, najvišja ponudba 3.816 SIT; artikel št. 280209
– najnižja ponudba 1.824 SIT, najvišja ponudba 1.960 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod
šiframi: 280115, 280116, 280117, 280118,
280119, 280120, 280123, 280124, 280127,
280134, 280135, 280136, 280137, 280140,
280144, 280111, 280112, 280103, 280201,
280202, 280203, 280204, 280205, 280206,
280207, 280215: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): artikel št. 280115 – najnižja ponudba 122,50 SIT, najvišja ponudba 302,82 SIT;

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400, faks
01/58-87-462.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,538.994.60 SIT:
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnikov storitev: javno naročilo št. 1/2005: DZS Založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba:
Peter Petkovšek, Dalmatinova 2, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-67-147, faks
01/58-67-148.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,307.904,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 10/2005 Ob-2825/05 z dne 4. 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: 20. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

artikel št. 280116 – najnižja ponudba 122,50
SIT, najvišja ponudba 302,82 SIT; artikel št.
280117 – najnižja ponudba 122,50 SIT, najvišja ponudba 283,67 SIT; artikel št. 280118
– najnižja ponudba 120 SIT, najvišja ponudba
283,67 SIT; artikel št. 280119 – najnižja ponudba 122,50 SIT, najvišja ponudba 302,82
SIT; artikel št. 280120 – najnižja ponudba 127
SIT, najvišja ponudba 283,67 SIT; artikel št.
280123 – najnižja ponudba 1.038,99 SIT, najvišja ponudba 1.913,94 SIT; artikel št. 280124
– najnižja ponudba 843,69 SIT, najvišja ponudba 1.624,25 SIT; artikel št. 280127 – najnižja ponudba 1.137,40 SIT, najvišja ponudba 1.137,40 SIT; artikel št. 280134 – najnižja
ponudba 368 SIT, najvišja ponudba 423,15
SIT; artikel št. 280135 – najnižja ponudba
678 SIT, najvišja ponudba 678 SIT; artikel št.
280136 – najnižja ponudba 285,36 SIT, najvišja ponudba 292,95 SIT; artikel št. 280137
– najnižja ponudba 324 SIT, najvišja ponudba
341,78 SIT; artikel št. 280140 – najnižja ponudba 130,40 SIT, najvišja ponudba 219,60
SIT; artikel št. 280144 – najnižja ponudba
6.410,40 SIT, najvišja ponudba 6.410,40
SIT; artikel št. 280111 – najnižja ponudba
7.108,20 SIT, najvišja ponudba 10.038,78
SIT; artikel št. 280112 – najnižja ponudba
7.215,30 SIT, najvišja ponudba 11.415,54
SIT; artikel št. 280103 – najnižja ponudba
3.830,10 SIT, najvišja ponudba 6.293 SIT; artikel št. 280201 – najnižja ponudba 2.510,40
SIT, najvišja ponudba 2.510,40 SIT; artikel
št. 280202 – najnižja ponudba 1.100,80 SIT,
najvišja ponudba 1.252,80 SIT; artikel št.
280203 – najnižja ponudba 1.100,80 SIT,
najvišja ponudba 1.252,80 SIT; artikel št.
280204 – najnižja ponudba 1.440 SIT, najvišja ponudba 1.591 SIT; artikel št. 280205
– najnižja ponudba 5.622 SIT, najvišja ponudba 5.622 SIT; artikel št. 280206 – najnižja
ponudba 744 SIT, najvišja ponudba 744 SIT;
artikel št. 280207 – najnižja ponudba 57.756
SIT, najvišja ponudba 57.756 SIT; artikel št.
280215 – najnižja ponudba 105,50 SIT, najvišja ponudba 172,62 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: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 3. 10.
2003, Ob-102833.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni naredil
izbora pri artiklih pod št. 280129, 280133,
280138, 280139, 280141, 280138 in
280139.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-14511/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Vlado Turičnik, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400, faks
02/88-23-411.
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: 1/2005.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
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Ob-14512/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut "Jožef Stefan", kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05.
II.5) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov in računalniške opreme.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/05: Mlacom d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Mlakar, dipl. inž.,
Drenikova 36, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/500-87-75, faks 01/500-87-77, elektronska pošta: info@mlacom.si, internetni
naslov: www.mlacom.si; ANNI d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Matičič, Motnica 7A,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/58-00-800,
faks 01/58-00-802, elektronska pošta: info@anni.si, internetni naslov: www.anni.si;
Sinfonika d.o.o., kontaktna oseba: Boris Hadalin, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/58-87-147, faks 01/58-87-170, elektronska pošta: info@sinfonika.si, internetni naslov: www.sinfonika.si; Sistemi Shift d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Velak, univ. dipl.
inž., Tbilisijska 57B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-71-64, faks 01/242-71-68,
elektronska pošta: jurek@shift.si; Zelinka
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& sinovi, kontaktna oseba: Martin Zelinka,
Stožice 100A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/565-36-40, faks 01/568-16-39, elektronska pošta: luka@zelinka.si, internetni naslov: www.mlacom.si; FMC d.o.o., kontaktna oseba: Martin Fatur, Letališka ul. 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-05-900,
faks 01/52-05-980, elektronska pošta: Klemen.kladnik@fcm.si; LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Jožef Jurgec, univ. dipl. inž.,
Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/33-00-300, faks 01/33-00-309, elektronska pošta: dejan.sirec@lancom.si; Xenya
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Konrad,
Celovška 172, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/514-06-10, faks 01/515-30-53,
elektronska pošta: iris@xenya.si; INEA
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Marijan Vidmar, Stegne 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-38-115, faks 01/51-38-160,
elektronska pošta: tomaz.zemljic@inea.si;
TrendNET d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Oremuž, Šlandrova 6A, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/58-63-033, faks 03/58-61-970,
elektronska pošta: prodaja@trendnet.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5308/05 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: 19. 5. 2005.
Institut "Jožef Stefan"
Št. 270/05
Ob-14540/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna
oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl. ek.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zamrznjena zelenjava in zamrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,800.000 SIT za leto 2005.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: Klasje Celje d.d.,
kontaktna oseba: Andreja Regner, Resljeva ulica 16, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-23 faks 03/426-15-21, elektronska pošta: andreja.regner@klasje.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,883.694,07
SIT, najvišja ponudba: 2,088.921,66 SIT; valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: Celjske mesnine d.d.,
kontaktna oseba: Silvo Jevšnik in Jelka Rihter, Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-50
in 03/425-52-33, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 8,642.670
SIT, najvišja ponudba: 8,986.363,58 SIT;
valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 604.213,28
SIT, najvišja ponudba: 937.200 SIT; valuta:
60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 in 8: Era – SV d..o.o.,
kontaktna oseba: Milan Domunkoš, Ob Dravi
3/a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-01-10,
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: 1,126.451,01
SIT, najvišja ponudba: 1,318.032,26 SIT (za
7. sklop); ali: najnižja ponudba: 9,493.830,62
SIT, najvišja ponudba: 9,656.539,29 SIT (za
8. sklop); valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: Ljubljanske mlekarne
d.d., Obrat Maribor, kontaktna oseba: Eva
Merdausl, Osojnikova 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-59-92 in 02/480-59-57,
faks 02/471-11-50, elektronska pošta: andrej.kompan@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,820.886,64
SIT, najvišja ponudba; valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/780-04-44,
faks 03/780-04-45, mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 573.160
SIT, najvišja ponudba: 725.651,17 SIT; valuta: 60 dni.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev javno naročilo št. 11: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22, 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): najnižja ponudba: 1,219.967,94
SIT, najvišja ponudba: 1,491.229,04 SIT; valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2005 in 17. 5. 2005 (za 9. sklop).
VI.4) Število prejetih ponudb:
– 4 (za 4., 6. in 10. sklop),
– 3 (za 7. in 11. sklop),
– 2 (za 5. in 8. sklop),
– 1 (za 9. sklop).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24626/04, št. 465/04, strani
6296 in 6297, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
101/404
Ob-14644/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Nataša Fink, Med
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-41-00, elektronska pošta: natasa.ﬁnk@zzv-nm.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-01/05.
II.5) Kratek opis: parni sterilizator.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– 3-letno vzdrževanje,
– obročno odplačevanje,
– garancija,
– reference,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-01/05: Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,615.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 210-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 20 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6375/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Ob-14799/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom, kontaktna oseba: Jelka Fajdiga, Kandijska ul. 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-67-03, faks 07/332-21-16,
elektronska pošta: info@zd-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/05.
II.5) Kratek opis: nabava vozil:
– sklop A: reševalno vozilo – nizka
verzija;
– sklop B: osebni avtomobil – nižji
razred: 5 kosov 3 vrata, 1 kos 5 vrat.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop A: 11,000.000 SIT,
– sklop B: 9,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– servis – 10%,
– garancijska doba – 5%,
– reference – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 01/05: Zdravstveni
dom, kontaktna oseba: Jelka Fajdiga, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-67-03, faks 07/332-21-16, elektronska pošta: info@zd-nm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 10,331.667,66
SIT, sklop B: 9,442.388 SIT; 60 dni od prevzema vozila.
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 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7349/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Zdravstveni dom
Novo mesto

Ob-14646/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba: Renata Vadnjal, Ferrarska 9,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/668-33-33,
faks 05/639-52-47.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.5) Kratek opis: nabava računalniškega materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 17 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5246/05.
VI.7) Drugi podatki: delna razveljavitev
javnega razpisa.
Naročnik Okrožno sodišče v Kopru je
javni razpis v delu za sklop B – nabava
računalniškega materiala razveljavil. Javni
razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 17-18 z
dne 25. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 404-08-334/2004-46
Ob-14754/05
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 213/2004 – OMP
– II. faza.
II.5) Kratek opis: sadni sirupi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,670.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 213/2004
– OMP – II. sklop: sadni sirupi: Nektar &
Natura d.o.o., kontaktni osebi: Marjan Žibert
in Sonja Starc, Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje, Slovenija, tel.
01/729-84-07, faks 01/729-84-07, elektronska pošta: nabava@nektar-natura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: okvirna vrednost
15,373.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-334/2004-46.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1714-04-403-100/2004/12 Ob-14777/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za najem prevoznih sredstev, 403-100/2004.
II.5) Kratek opis: najem prevoznih sredstev za potrebe Policije ter vzdrževanje in
zavarovanje prevoznih sredstev, in sicer
specialnih belo-modrih patruljnih osebnih vozil s prostornino motorja od 1600
do 1.900 cm – nazivne prostornine, karavan izvedbe, za obdobje 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 275,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena najema,
– cena porabe goriva,
– servisna pokritost po regijah,
– ﬁnančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-100/2004: Porsche
Kredit in leasing SLO d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Poljanšek, Verovškova ul. 74, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +3865303755,
faks +3865303738, elektronska pošta:
uros.poljansek@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 347,261.040 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-100/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 132/04, z dne 10. 12.
2004, pod objavo št. 34082/04.
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: 17. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Stran

Gradnje
Ob-13944/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija,
tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-91, elektronska pošta: obcina-dornava@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 300-01-533/04.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije
Dornava Mezgovci.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 75 točk,
– stroške vzdrževanja in obratovanja
– 15 točk,
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 300-01-533/04: Cestno podjetje
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Ferdo Veingerl,
Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-08-00, faks 02/788-08-30, elektronska pošta: uprava@spptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 250,455.000
SIT, najvišja ponudba: 396,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12. 2004,
Ob-33878/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Občina Dornava
Ob-14079/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Timotej Pečoler, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 02/87-91-224, faks
02/87-91-221, elektronska pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si, internetni naslov:
www.vuzenica.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-03-01/05.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih
in obrtniških del pri rekonstrukciji večstanovanjskega objekta v Zg. trgu 6, v
Vuzenici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351/03-01/05: Gradbeno
podjetje Radlje d.d., kontaktna oseba: Marjan Potnik, Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/88-70-100,
faks 02/88-71-157, elektronska pošta: gpradlje@gp-radlje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 88,120.376,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7135/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Občina Vuzenica
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Ob-14211/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Daniel Krivec, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/384-51-95,
faks 07 38 45 190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: številka zadeve:
405-05-5/05-03.
II.5) Kratek opis: izgradnja Kulturno
kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 410,000.000 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. 405-05-5/05-03: Konzorcij
Tehnika & Pagras Novo mesto, Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 467,858.106,65 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 ni znan.
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, Ur. l. RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-7927/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-14344/05
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: Srečko Trunkelj,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/588-96-80,
faks
01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-64/04.
II.5) Kratek opis: adaptacija računalniškega centra na Verovškovi 62.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena vrednost – 80 točk,
2. garancijski rok – 8 točk,

3. reference za izgradnjo – 7 točk,
4. odzivni čas za odpravo nepravilnosti
in okvar v času trajanja garancijske dobe
– 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-64/04: Arba Plus,
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc, Pot
v smrečje 3, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-31-23, faks 01/561-17-86,
elektronska pošta: info@arba-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26,158.680,35 SIT, najvišja ponudba
32,175.627,17 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: PSP-64/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3867/05 z dne 11. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 5. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 14/2005-1
Ob-14357/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kontaktna oseba:
Mojca Šubic, Miren 129, 5291 Miren, Slovenija, tel. 05/330-46-70, 05/330-46-76,
faks 05/330-46-82, elektronska pošta: mojca@miren-kostanjevica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste in komunalnih naprav skozi Orehovlje (LC 259011, dolžina ca. 500 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/2005-1: Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d., Prvomajska ulica 52,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 109,430.512,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; dne 11. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Občina Miren-Kostanjevica
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Št. 360-01-3/2003
Ob-14361/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž. grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-90, faks 05/302-11-16, elektronska pošta: Evgen.Mugerli@nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-18/2005, dokončanje
gradnje stanovanjskega objekta V Novi Gorici, Gortanova ulica 30 – ureditev 4 stanovanj z zunanjo ureditvijo.
II.5) Kratek opis: dokončanje stanovanjskega objekta s štirimi stanovanji, ki
je zgrajen do 3. faze.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-18/2005: Ginex International d.o.o., kontaktna oseba: Dragiša
Lazarević, univ. dipl. inž. grad., Rejčeva
ulica 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/331-00-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,757.191,78 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): 20,140.736,30 SIT;
delež: 45%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; str. 2089, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najugodnejša
cena, plačilni pogoji, reference in garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mura – vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256/b, 9231 Beltinci.
V.1.2) Podatki o vrednosti ponudbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najugodnejša ponudba:
108,266.307,40 SIT, 131,445.814,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo oddajalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2.
2005, Ob-4593/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Občina Črenšovci

Št. 403-01-22/2005
Ob-14365/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Lidija Požgan, univ. dipl. prav., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-42, faks 02/881-21-18,
elektronska pošta: lidija.pozgan@slovenjgradec.si, internetni naslov: www.slovenjgradec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-22/2005.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija cest
v Mestni občini Slovenj Gradec 2005
– I. faza.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ponudbena cena
85%, reference 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-01-22/2005: Grad-

nje IGEM d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Kutin, direktor, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630,
faks 02/88-31-604, elektronska pošta:
info@gradnje.igem.net.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-01-22/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7348/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 110-1/05
Ob-14577/05
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:
45.45.40.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00009.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija podvoza za lokalno cesto in podvoza za R
II. v Hruševju na AC odseku PostojnaRazdrto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 81,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J. V. Primorje d.d., Ajdovščina + Map Trade d.o.o. Slovenska Bistrica, Vipavska c. 3,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91,333.271 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00009.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 20-21 z dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 71/2005
Ob-14632/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
v KS Bistrica VIII. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.

Stran

Storitve
Ob-14084/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra Gulje, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-55-50, faks
05/728-07-80, elektronska pošta: karmen.gulje@postojna.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: najem s postopnim
odkupom-leasing in inženiring pri prenovi objekta Samski dom SŽ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 341,217.773,80 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40505-33/2005: Hypo
Leasing Koper d.o.o., kontaktna oseba:
Daniel Radešič, Ferrarska ulica 30, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-78-20, faks
05/663-78-30, elektronska pošta: hypo-leasing-kp@hypo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 341,217.676,80 SIT;
najnižja ponudba: 341,217.676,80 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 42%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 5. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 117 z dne 29. 10. 2004,
Ob-29162/04.
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: 18. 5. 2005.
Občina Postojna
Št. 3/2005
Ob-14340/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Anita
Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7
II.5) Kratek opis: izdelava in instalacija računalniških programov za vodenje
novih informatiziranih vpisnikov za potrebe sodnikov za prekrške na okrajnih
in višjih sodiščih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2/2005: INSYS – Informacijski sistemi, kontaktna oseba: Stanislav
Kac, Šmartno 4, 2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Slovenija, tel. 02/883-14-20, faks
02/883-14-22, elektronska pošta: stane@insys-sp.si; OSSA – Informatika, kontaktna oseba: Alojz Osrajnik, Mlinarska pot 8,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-13-54,
elektronska pošta: alojz.osrajnik@sgn.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,916.667 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Št. 105810
Ob-14343/05
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: Mirjam Britovšek, univ. dipl.
inž. kem. teh., Titov trg 1, 3320 Velenje,
Slovenija, tel. +386/3/896-16-00, faks
+386/3/896-16-54, elektronska pošta: mirjam.britovsek@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/003/3.
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II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje
pri izvedbi projekta »čistilna naprava
Šaleške doline«. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz speciﬁkacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba
mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT brez davka na dodano vrednost (DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. tehnična usposobljenost – reference,
2. ﬁnančna usposobljenost – cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Maribor v skupnem nastopu s partnerjem
DDC svetovanje inženiring d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Radoslav Vodopivec,
Ljubljanska 9, SI – 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/300-48-18, faks +386(0)2
300-48-35, elektronska pošta: radoslav.vodopivec@iei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37287/04 z dne 1. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; Wastewater Treatment and Upgrading of Sustainable Water Supply System
of Paka River Basin; Project No 2000/SI/
16/P/Pe/003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 5. 2005.
Mestna občina Velenje
Ob-14368/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: AC
A1 Koper – Ljubljana, odsek Bertoki–Dekani, Izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI in PZR za bencinski servis Bertoki.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL00610 "AC A1
Koper – Ljubljana, odsek Bertoki–Dekani,
Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI
in PZR za bencinski servis Bertoki".
I.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI in PZR nadomestnega bencinskega servisa Bertoki, ki je opredeljen v
Uredbi o državnem lokacijskem načrtu
za navezavo Luke Koper na AC omrežje (Uradni list RS, št. 79/2004, 11. člen) in
Uredbi o dopolnitvi Uredbe o državnem lo-

kacijskem načrtu za navezavo Luke Koper
na AC omrežje (Uradni list RS, št. 109/2004,
1. člen).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) ponudbena cena (maks. 35 točk),
B) reference (maks. 25 točk),
C) rok izvedbe (maks. 10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2004/ZIL00610: PNG Projekt nizke gradnje d.o.o. Ljubljana, 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: 20,345.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/ZIL00610.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 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: 18. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-14510/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.27.51.00-8, dodatni predmeti:
74.27.42.00-2,
74.27.41.00-1,
74.27.50.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sk-At-OF 2-2005.
II.5) Kratek opis: skeniranje, aerotriangulacija in izdelava ortofota: 5 fotogrametričnih blokov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – od 0 do 70 točk,
2. čas izdelave – od 0 do 20 točk,
3. reference izvajalca – od 0 do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Geodetski inženiring Maribor, Geoin d.o.o.,
Gosposvetska cesta 29, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-84, faks 02/252-33-85,
elektronska pošta: geoin@geoin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena 12,675.666,67 SIT;
najnižja ponudba 12,675.666,67 SIT, najvišja ponudba 13,652.366,67 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): 3,802.700 SIT. Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10101/05 z dne 15. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 001/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 11 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3740/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: odločitev naročnika
o zavrnitvi vseh ponudb: postopek se ustavi. Skladno s 77. členom ZJN-1 naročnik iz
razlogov, navedenih v utemeljitvi, ne izbere
nobene ponudbe.
Utemeljitev:
Naročnik je v Uradnem glasilu RS, št.
11-13/2005 z dne 11. 2. 2005, objavil predmetno javno naročilo. Dne 28. 2. 2005 je izvedel javno odpiranje ponudb, na katero je
prejel 5 ovojnic, med drugimi tudi nepravilno
označene. Po javnem odpiranju ponudb je
naročnik ugotovil, da je ena izmed ponudb
(šesta ponudba) pravočasno in na pravilen
način pravilno prispela do vložišča naročnika, a je bila zaradi napake pri sortiranju
prispelih pošiljk preusmerjena na napačno
lokacijo. Zaradi tega naročnik na javnem
odpiranju šeste prispele ponudbe ni javno
odprl. Ker naročnik zaradi spoštovanja temeljnega načela enakopravnosti ponudnikov obstoječe napake ne more sanirati drugače, v celoti razveljavlja postopek oddaje
predmetnega javnega naročila. Naročnik bo
zato v najkrajšem času objavil nov postopek oddaje javnega naročila za istovrstne
storitve. S tem je odločitev naročnika utemeljena.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 5. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 110-1/05
Ob-14578/05
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: 2005/00046.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje elektro
strojne opreme za cestninjenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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: J. V. Trafﬁc Design d.o.o. Ljubljana
+ Asist d.o.o. Ljubljana, Kamniška 50,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,666.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00046.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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: 20. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 404-08-38/2005-12
Ob-14582/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
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 25.
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: MORS 36/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: zdravstvena zagotovitev zdravnika pri vojaških usposabljanjih
na terenu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 36/2005-ODP: 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 15.500 SIT brez
DDV/uro.
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:
404-08-38/2005-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6143/05 z dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14793/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00,
faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 001/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba izrednih letalskih prevozov za potrebe
Ministrstva za zunanje zadeve.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Stran

Ob-14795/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Martin Krpan Cerknica, kontaktna oseba: Aja Trudn, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/705-00-71, faks
01/705-00-76.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 - storitve: kategorija 14: čiščenje prostorov.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 96/2005.
II.5) Kratek opis: storitev čiščenja prostov vrtca Martin Krpan Cerknica, na lokacijah v Cerknici, enoti Grahovo in enoti
Rakek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,6 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 80 točk,
– strokovna priporočila/reference do 10
točk,
– certiﬁkat kakovosti do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 96/2005: HERNAUS d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Suša,
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Kopališka 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-36-00, faks 03/898 36 20, elektronska pošta: info@hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,169.540,87 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: 96/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 25. 3. 2005,
Ob-8478/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: izbrani ponudnik bo
prevzel tri delavke – čistilke, zaposlene pri
naročniku.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Ob-14896/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.10.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05B.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: umestitev sistema kogeneracije s plinskim motorjem v toplotno
energetski sistem Toplarne Polaj Trbovlje;
– sklop 2: storitev ﬁnančnega zakupa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– sklop 1:
– najnižja ponujena cena – 90 točk,
– dolžina garancijske dobe – 2 točki,
– izkoristek naprave – 4 točke,
– cena vzdrževanja – 4 točke;
– sklop 2:
– efektivna obrestna mera denarnega
toka – 88 točk,
– prilagodljivost dinamike odplačevanja – 12 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/05 B: Rudis d.d.,
kontaktna oseba: Vojko Rak, univ. dipl. inž.,
Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, Slovenija,
elektronska pošta: vojko.rak@rudis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 395,262.699 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/05 B: Bank Austria
creditanstalt Leasing d.o.o., kontaktna oseba: Igor Živanovič, Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-60-00,
faks 01/520-60-35, elektronska pošta:
ofﬁce@ba-ca-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,230.176,88 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05 B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 11 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3931/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 5. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Št. 102/1444/2005
Ob-14513/05
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: Janez
Blatnik, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: janez.blatnik@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 30/2005.
II.5) Kratek opis: antikorozijska zaščita DV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Final Pasarič d.o.o.,
Spodnja Rečica 80F, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 01/256-15-97.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,488.508 SIT.

V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Vertikala-X d.o.o., Lampreče 4, 2393 Črna na Koroškem.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,985.300 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Pleskar d.d., Ul. heroja
Lacka 5, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,227.200 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 37,956.490,77 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 30/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
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: 20. 5. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 102/2102/2005
Ob-14514/05
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 46/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih in
obrtniških del pri zamenjavi visokonapetostne opreme v RTP Beričevo.
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. 46/2005: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba: Srečka
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Žlajpah, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/58-00-423, 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 288,402.065,31 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
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): ca. 95,000.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 46/2005.
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 tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; S 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: 20. 5. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

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 6 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 5. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Storitve
Št. 024045
Ob-14761/05
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 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 6 naba/05.
II.5) Kratek opis: dodatne storitve pri
zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 950.000 SIT na leto.
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 6 naba/05: Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš
Vuga, Miklošičeva 19, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/47-47-578, faks
+386/(0)1/23-01-393, elektronska pošta:

avuga@zav-triglav.si, internetni naslov:
www. zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 952.750 SIT na leto.
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

Javni razpisi
Ob-14885/05
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del v Republiki Sloveniji
za leto 2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004, se z dnem
20. 5. 2005 zapira za programe javnih del,
ki bodo vključevali posebej ranljive skupine
brezposelnih oseb zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za leto 2005.
Za programe javnih del, ki bodo pomenili
pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, je na voljo še 52,500.000 SIT.
Po objavi o delnem zaprtju javnega razpisa
se lahko oddajo vloge na razpis samo še za
navedene programe. Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del v Republiki Sloveniji
za leto 2005 (pomoč pri odpravljanju posledic
naravnih nesreč) in Ne odpiraj – vloga.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 022-252/2005/2

Ob-14884/05

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca analiz
ﬁzikalno-kemijskih, senzoričnih in mikroskopskih lastnosti medu se pri Vlogi pod C) v 7.
točki črta naslednje besedilo: »če je izvajalec
ali podizvajalec tuja pravna oseba, vpisana v
sodni register v Republiki Sloveniji«.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 604-03-50/2005/1
Ob-14899/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02 in
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03 in 67/03), Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – UPB2), Uredbo
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o javnem ﬁnanciranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Ur. l. RS, št. 134/03 in 72/04) ter v skladu z Enotnim programskim dokumentom za
obdobje 2004 do 2006 in Programskim dopolnilom za obdobje 2004 do 2006, Sklepom
Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12.
2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004-2006, potrditvijo Enotnega
programskega dokumenta RS 2004-2006 s
strani Evropske Komisije v pismu komisarja
Michela Barniera z dne 18. 12. 2003, potrditvijo Programskega dopolnila k Enotnemu
programskemu dokumentu RS 2004-2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta RS
2004-2006 z dne 10. 12. 2003, Uredbo Sveta
(ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o
splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbo (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbo Komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in
nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih
skladov, Uredbo Komisije (ES) št. 448/2001 z
dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999
glede postopkov izvajanja ﬁnančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov, Uredbo
Komisije (ES) št. 448/2004 z dne 10. marca
2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000
o določitvi podrobnih pravil za izvedbo Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti
izdatkov operacij, ki jih soﬁnancirajo strukturni
skladi in umika Uredbo (ES) št. 1145/2003,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje aktivnosti pri razvijanju
študijskih programov visokega šolstva v
letih 2005 in 2006
1. Končni upravičenec: razpisane aktivnosti bodo soﬁnancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se nanašajo na ukrep
Enotnega programskega dokumenta 2.3 Vseživljenjsko učenje, aktivnost 2.3.2./podaktivnost
2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje programov
izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in
terciarnem izobraževanju. Končni upravičenec
je Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
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2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letih 2005 in 2006 soﬁnanciralo aktivnosti povezane z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in trajanje študijskih
programov v skladu z bolonjskim procesom
ob upoštevanju metodologije ECTS za vrednotenje visokošolskih študijskih programov,
modularne sestave programov, izbirnosti v
programih, možnosti prehodov med programi, tudi iz višjih strokovnih šol, ter koncepta
vseživljenjskega učenja.
Pričakovani rezultat projekta je visokošolski študijski program, program za izpopolnjevanje oziroma zaokrožen del študijskega
programa (modul) pripravljen v skladu z Merili
za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101/04)
ob upoštevanju splošnega ogrodja kvaliﬁkacij
evropskega visokošolskega prostora in kreditno ovrednoten v skladu z Merili za kreditno
vrednotenje študijskih programov po ECTS
(Uradni list RS, št. 124/04).
Soﬁnancirale se bodo naslednje aktivnosti
za izvedbo projekta, navedene po prednostnem vrstnem redu, kot bo upoštevan pri izbiri
projektov:
a) organizacija strokovnih skupin in izvedba dela delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma seminarjev, kjer bo
predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja in gospodarstva, ki bodo povezane
z izdelavo enotnih kriterijev za strukturo in
trajanje študijskih programov;
b) izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni
za izvedbo, uporabo, spremljavo, evalvacijo
oziroma nadzor sistema kreditnega ovrednotenja po ECTS;
c) udeležba na mednarodnih konferencah,
delavnicah, seminarjih oziroma usposabljanjih
in izmenjavi dobre prakse, ki so povezane z
bolonjskim procesom oziroma vseživljenjskim
učenjem, in bodo na tem področju prispevale
k izobraževanju zaposlenih oziroma izdelavi enotnih kriterijev za kreditno ovrednotenje
programov.
Opisane aktivnosti morajo biti razvidne iz
vloge.
3. Rok za izvedbo aktivnosti in izpeljavo
projektov
Za projekte izbrane po tem razpisu se lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov
izvajanja aktivnosti projekta od datum oddaje
vloge na razpis.
Rok za dokončanje projektov je do 15. 10.
2006.
4. Pogoji za kandidiranje: za soﬁnanciranje
lahko kandidirajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki opravljajo svojo dejavnost
na območju Republike Slovenije.
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za
različne projekte, lahko pa v eni vlogi prijavi
več projektov. Vloga se šteje za popolno, če
vsebuje:
1) prijavni obrazec (obrazec št. ESS_
VS-05/1) – program o izvedbi projekta, ki obvezno vsebuje:
a) osnovne podatke o prijavitelju in morebitnih partnerjih izvedbe projekta;
b) podatke o projektu, ki vsebujejo ime
projekta, rok začetka in zaključka projekta
(mesec, leto), opis idejne zasnove projekta,
razlogov za prijavo projekta, predvidenih aktivnost, njihove časovne dinamike in vrednosti
izvedbe v SIT ter pričakovanih rezultatov in
vplivov projekta;
c) načrt ﬁnanciranja projekta ter
d) podpis odgovorne osebe prijavitelja
(rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda) in pečat zavoda;
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2) paraﬁran vzorec pogodbe.
6. Merila za izbor: vloge bo po izteku roka
za njihovo oddajo odprla komisija za odpiranje
vlog. Vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije bo
nato ocenjevala strokovna komisija v skladu
z merili za izbiro projektov, ki so opredeljena
v navodilih k razpisu.
7. Višina sredstev
Okvirna vsota denarja, ki jo bo ministrstvo
namenilo v letih 2005 in 2006 za soﬁnanciranje aktivnosti razvijanja študijskih programov visokega šolstva, je 247,529.119 SIT.
75 odstotkov celotnega programa ﬁnancira
Evropska unija. Po proračunskih postavkah (v
nadaljevanju PP): iz sredstev Evropske unije
185.646.839,25 SIT s PP 4381 – 'Strukturni
skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu' ter iz integralnega proračuna 61,882.279,75 SIT s PP 4382
– 'Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD
2.3.: razvoj izobraževanja v visokem šolstvu'.
Najvišja vrednost sredstev odobrenega
projekta je omejena s sredstvi razpisa.
8. Rok za oddajo vlog in način predložitve
vlog: vloga se odda v dveh izvodih, od katerih
mora biti en original. Vloga na razpis mora
prispeti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za soﬁnanciranje
aktivnosti pri razvijanju študijskih programov
visokega šolstva v letih 2005 in 2006« ter z
navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Ne glede na način oddaje vlog, morajo biti
v glavni pisarni Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana,
najkasneje do 30. 6. 2005 do 16. ure.
9. Datum odpiranja vlog: obravnavane
bodo v roku dostavljene in pravilno označene
vloge. Odpiranje vlog bo 1. 7. 2005 ob 10. uri
v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13/4. nadstropje.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge
bodo vrnjene predlagatelju.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o
izbiri obveščeni najkasneje do 30. 8. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo na spletni strani
ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko javni
razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na ministrstvu na Sektorju za visoko
šolstvo pri Duši Marjetič, tel. 01/478-46-28,
elektronski naslov: infoESS-vs.mszs@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-14372/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske
sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev
namenjenih pospeševanju razvoja malega
gospodarstva v občini Gornja Radgona, objavlja RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju
z občino Gornja Radgona ter NLB d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko
d.d., PE Murska Sobota; SKB Banko d.d.,
PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE
Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica
Pomurje-LLT, Abanko Vipa d.d. Ekspozitura
Murska Sobota in Hypo Alpe-Adria bank d.d.
PE Murska Sobota
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva na območju Občine Gornja
Radgona za leto 2005

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva na
območju Občine Gornja Radgona:
a) v višini 48,000.000 SIT, za kreditiranje
investicijskih projektov,
b) v višini 5,000.000 SIT za kreditiranje
odpiranja novih delovnih mest oziroma mikrokredite (5 novih delovnih mest).
Za kredite bo lahko RRA Mura Garancijska
shema za Pomurje dodeljevala garancije v
višini 50–80%, vendar garancija ne more presegati 5,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
a)
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;
– nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu znaša maks. 4,5% oziroma
konkretno po bankah: NLB d.d. – 4,5%, Raiffeisen Krekova banka d.d. – EUR + 2,4%,
SKB d.d. – EUR + 1,35%, NKB Maribor d.d.
– EUR + 2%, Banka Koper d.d. – 4,5%, Abanka Vipa d.d. – EUR+ 2,1%, Hypo Alpe-Adria
bank d.d. – 4,5%;
– doba vračanja kredita je do največ 5 let;
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji
banke kreditodajalke;
b)
– prosilec lahko vloži vlogo za mikrokredit
v višini 1,000.000 SIT;
– nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu znaša maks. 4% oziroma
konkretno po bankah: NLB d.d. – 4%, Raiffeisen Krekova banka d.d. – EUR + 1,9%, SKB
d.d. – EUR + 1,35%, NKB Maribor d.d. – EUR
+ 1,8%, Banka Koper d.d. – 4%, Abanka Vipa
d.d. – EUR + 2%, Hypo Alpe- Adria bank d.d.
– 4%;
– doba vračanja kredita je največ 3,5 let s
6 mesečnim moratorijem;
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji
banke kreditodajalke.
2.2. Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit;
– garancija ne more presegati zneska
5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita;
– za podjetnike začetnike (poslovanje do 5
let) se lahko odobri garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« v višini 80% do
zneska kredita 2,000.000 SIT;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije.
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
a)
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanja projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov;
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov;
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
b)
– odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne
osebe prijavljene na ZRSZ, OS Murska Sobota.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– gospodarske družbe, ki se po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah štejejo za
majhno družbo;
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– samostojni podjetniki posamezniki;
– imajo sedež dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona;
– med viri ﬁnanciranja imajo zagotovljenih
najmanj 30% lastnih sredstev;
– v primeru zavarovanja kredita z garancijo, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij
bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriterijev
banke izpolnili še naslednje prednostne kriterije:
– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju;
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnološko in ekološko neoporečnih
procesov;
– pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu;
– razširitev poslovanja obstoječih enot malega gospodarstva;
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;
– povečanje zaposlovanja in ohranjanje
delovnih mest;
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki
nadomeščajo uvoz;
– dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi
usmeritvami občine.
6. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena:
– majhna podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva;
– podjetja v težavah;
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca Vloga, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02/564-38-88;
– RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 5/a, tel. 02/536-14-61, 02/536-14-67.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v 2 izvodih na Občini Gornja Radgona
pri ga. Remsko. Na istem naslovu dobijo prosilci tudi vse ostale informacije.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
15. 12. 2005.
9. Obravnava vlog
Obravnava prispelih vlog bo praviloma
vsak mesec.
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in
sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
Občina Gornja Radgona
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.
Murska Sobota.
Garancijska shema za Pomurje

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski
podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a,
Murska Sobota.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
31. 12. 2005.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in
sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v
Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota,
tel. 02/530-82-00, kontaktna oseba: Marko
Močnik.
Mrežni pomurski podjetniški
inkubator d.o.o.
RRA Mura d.o.o.,
Garancijska shema za Pomurje

Ob-14376/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske
sheme za Pomurje objavlja RRA Mura d.o.o.,
Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim
podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. ter
Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje – LLT

in Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica
Pomurje
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa
so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov
v skupni višini 100,000.000 SIT, za katere bo
RRA Mura d.o.o., Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini do 80%
kreditnega zneska, vendar garancija ne more
presegati zneska 45.500 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja znaša
15,000.000 SIT, v tehnološko zahtevnejših
projektih do 20,000.000 SIT;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša
5,000.000 SIT;
– obrestna mera za kredite znaša največ
5% nominalno, letno pri NKBM d.d.
– obrestna mera za kredite znaša največ
5,5% nominalno, letno pri NLB d.d.
– doba vračanja kredita je do največ 5
let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev.
2.2. Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
hkrati z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske
sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje s
poroki na podlagi notarskega sporazuma.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri ﬁnanciranja imajo zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje,
morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske
sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci dobijo
na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel.
02/530-82-00.
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Ob-14764/05
Slovensko arheološko društvo objavlja po
2. – 7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad
Slovenskega arheološkega društva
razpis
za Nagrado, priznanji, častno in zaslužno
članstvo Slovenskega arheološkega
društva
za izjemne dosežke na področju
arheologije v Republiki Sloveniji v letu
2004
Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko
delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale
k razvoju in ugledu arheološke stroke doma
in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za
izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke,
strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve
novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda
slovenske arheologije doma in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku
za izjemne prispevke pri razvoju, priznanju in
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem
s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu delovanju,
razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni in
zaslužni članstvi morajo poleg podatkov o
kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z
dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh
dogodkov in prireditev iz leta 2004.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo
na področju arheologije v Republiki Sloveniji
ali tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do
20. junija 2005 na naslov Slovensko arheološko društvo, Pokrajinski muzej Celje, Muzejski
trg 1, 3000 Celje, s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
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Ob-14589/05

Javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo delnic
Cestnega podjetja Ljubljana, družbe
pooblaščenke
1. Prodajalec: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
Postopek prodaje vodi Komisija za razpolaganje s stvarnim in ﬁnančnim premoženjem
Občine Trbovlje.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
3.841 navadnih imenskih delnic Cestnega
podjetja Ljubljana, družba pooblaščenka d.d.,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki lahko kupijo delnice le v kvoti 3.841 delnic.
3. Cena za delnico znaša vsaj 3.000 SIT.
4. Ponudnik se mora zavezati, da bo podpisal pogodbo o nakupu 3.841 delnic CLPR
v 10 dneh po prejemu obvestila in da bo
poravnal kupnino na račun Občine Trbovlje,
01329-0100018122 pri UJP, v roku 8 dni po
podpisu pogodbe.
5. Prenos delnic od prodajalca na kupca
se uredi v roku 8 delovnih dni po plačilu celotne kupnine. Prenos uredi kupec na svoje
stroške.
6. Ponudnik, ki želi kupiti ponujene delnice, mora ponudbo poslati na obrazcu,
ki ga od 30. 5. 2005 dalje dobi pri kontaktni osebi na Občini Trbovlje, to je Kristjan
Dolinšek (tel. 03/56-30-850, e-mail: kristjan.dolinsek@trbovlje.si).
7. Pisne ponudbe na predpisanih obrazcih
morajo prispeti na Občino Trbovlje do vključno
torka, 7. 6. 2005 do 10. ure.
8. Prodajalec bo v roku 8 dni po zaključku
zbiranja ponudb obvestil ponudnike o izboru.
9. Kolikor najboljši ponudnik ne podpiše
pogodbe ali ne plača v rokih, navedenih v
pogodbi in določeni v tem razpisu, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najboljšim
ponudnikom.
9. Župan Občine Trbovlje ima pravico, da
med postopkom prodaje le-tega kadarkoli
ustavi.
Občina Trbovlje
Ob-14590/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje športnih, kulturnih
in socialnih programov neproﬁtnih
organizacij in ustanov na območju
Četrtne skupnosti Posavje Mestne občine
Ljubljana za leto 2005
I. 1. Uporabnik proračunskih sredstev: Četrtna skupnost Posavje Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 230.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je soﬁnanciranje športnih, kulturnih in socialnih programov, katerih cilj je vključevanje
čim večjega števila krajanov v programe teh
dejavnosti v Četrtni skupnosti Posavje.
3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
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– izjava o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– opis namenov in ciljev programa z opisom vsebine programa, načinom izvedbe programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
ﬁnančno konstrukcijo,
– paraﬁran vzorec pogodbe (paraﬁrana
vsaka stran).
4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko neproﬁtne organizacije in ustanove, ki so registrirane kot pravne
osebe in opravljajo dejavnost, ki je predmet
vsebine pogodbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
– so brezplačni za udeležence,
– so namenjeni razvoju teh dejavnosti,
predvsem pri izvajanju aktivnosti, ki vključujejo otroke, mladino in starejše občane ter zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa,
– spremljajo stanje in izvajajo aktivnosti na
področju socialnega varstva ogroženih skupin
prebivalstva.
Ob zaključku projekta poda izvajalec ﬁnančno in vsebinsko poročilo.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje športnih programov je
350.000 SIT, kulturnih programov 250.000
SIT, socialnih programov pa 200.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na ﬁnančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil
in glede na višino razpoložljivih sredstev, ki jih
daje četrtna skupnost.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 30. 10. 2005.
II. 1. Rok za predložitev vlog
Vloge za razpis pošljite priporočeno s povratnico ali oddajte osebno na naslov: Četrtna
skupnost Posavje MOL, Dunajska 230, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako: »Ne
odpiraj - Vloga na javni razpis za soﬁnanciranje programov športa, kulture in socialnih programov v Četrtni skupnosti Posavje. MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Četrtne skupnosti Posavje,
Dunajska 230, do 15. 6. 2005 do 14. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtne
skupnosti Posavje MOL), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno
dne 16. 6. 2005 ob 15. uri, v sejni sobi Četrtne
skupnosti Posavje, Dunajska 230, Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti
Posavje na predlog razpisne komisije. Zoper
sklep sveta je možna pritožba v roku 8 dni od
prejema sklepa na Mestno občino Ljubljana,
Županja, Mestni trg 1, Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne
informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Magda Nakrst, tel. 01/566-11-23, faks
01/566-11-24, e-pošta: mol.posavje@siol.net.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
www.ljubljana.si/mol/četrtne/index html pod
spletno stranjo Četrtna skupnost Posavje.
Četrtna skupnost Posavje
Mestne občine Ljubljana
Ob-14591/05
Občina Mozirje objavlja na podlagi 4. in 8.
člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske

javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 27/05)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja toplovodnega omrežja in
oskrbe s toplotno vodo v Občini Mozirje
1. Razpisovalec (koncendent): Občina
Mozirje.
2. Naslov koncendenta: Savinjska cesta
7, 3330 Mozirje.
3. Predmet razpisa: oddaja koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in
oskrbe s toplotno vodo v Občini Mozirje.
4. Območje izvajanja koncesije: koncesija
se odda za naslednji območji oziroma toplovodni omrežji:
a) mikrosistem Osnovna šola Mozirje, ki
obsega Osnovno šolo Mozirje, novo športnodvorano (zgrajena bo v letu 2007), Vrtec
Mozirje in stanovanjski blok Mavrič (zgrajen
bo v letu 2008),
b) mikrosistem Podrožnik Mozirje, ki obsega Upravno stavbo gostinski, objekt Pr pek Na
trgu 43, stanovanjsko hišo Na trgu 51, v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Mozirje (Ur. I. RS, št. 27/05).
Predvidena letna poraba toplotne energije za mikrosistem Osnovna šola Mozirje je
638.400 kWh, za mikrosistem Podrožnik Mozirje pa 320.250 kWh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Trajanje koncesije: koncesija se podeli
za obdobje 20 let, z začetkom od podpisa
koncesijske pogodbe, to je predvidoma konec
avgusta 2005. Koncesijska pogodba stopi v
veljavo pod pogojem, da koncesionar uspe
pridobiti sredstva, razpisana z javnim razpisom Ministrstva za okolje in prostor (MOP),
Agencije Republike Slovenije za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije za ﬁnančne
spodbude investicijskim ukrepom za izrabo
obnovljivih virov energije v obliki kapitalskih
vložkov in nepovratnih sredstev v obdobju
2003-2005 (Uradni list RS, št. 54/03; podaljšanje razpisa Uradni list RS, št. 16/05), za
namene izgradnje toplovodnega omrežja v
Občini Mozirje.
Koncesionar zgradi ustrezni toplovodni sistem na območjih, za katera mu je podeljena
koncesija, zagotovi dobavo toplote z lastnimi
kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem toplote, ter zagotovi prenos toplotne energije po
toplovodnem omrežju do uporabnikov, ki sklenejo s koncesionarjem pogodbo o priključitvi
na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno
energijo, skladno s tarifnim sistemom. Koncesionar začne zagotavljati toplotno energijo
po tej koncesiji z začetkom kurilne sezone
2005/06.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša pod pogoji, določenimi v
koncesijski pogodbi in za obdobje, določenim
v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po
preteku časa trajanja na podlagi aneksa h
koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev ekonomsko-ﬁnančne, tehnične
in kadrovske usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 42a. členu Zakona o javnih
naročilih: Ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje določene v Odloku o načinu izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št. 27/05),
zlasti v 8. členu, pogoje iz tega razpisa, sku-
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paj z razpisno dokumentacijo, ter zagotoviti
ustrezno ceno ogrevanja, nižjo od cene ogrevanja s konkurenčnimi gorivi.
Še zlasti pa mora izpolnjevati pogoje, ki
mu omogočajo kandidaturo na javni razpis
Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije za ﬁnančne spodbude
investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih
virov energije v obliki kapitalskih vložkov in
nepovratnih sredstev v obdobju 2003-2005,
(Ur. list RS, št. 54/03; podaljšanje razpisa Ur.
I. RS, št. 16/05), ki je odprt do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 28. 10. 2005.
8. Predpisani vir ogrevanja: lesni peleti.
9. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
sestavljena v skladu z določili tega javnega
razpisa in v skladu z razpisno dokumentacijo.
K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti vse
dokumente oziroma podatke, ki so zahtevani
v razpisni dokumentaciji in tem javnem razpisu.
10. Ponudnik mora biti organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik.
11. a) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Ur. l RS, št. 39/00, št. 102/00 in 2/04),
Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00
– popravek 51/04), Uredba o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne
odjemalce (Ur. l. RS, št. 41/05), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo v Občini Mozirje (Ur. l. RS,
št. 27/05).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti strokovne kvaliﬁkacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve: da.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 9.
2005, predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 16. 8. 2005.
13. Merila za ocenitev ponudb so:
a) ponudba variabilnega dela cene toplote
v SIT/kWh,
b) ponudba ﬁksnega dela cene toplote v
SIT/kW/leto,
c) strokovna in organizacijska usposobljenost,
d) reference, ki so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14.a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo
je možno zahtevati od dneva objave dalje v
tajništvu občine, na naslovu Občina Mozirje,
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje. Kontaktna
oseba je Dominik Miklavc.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno, z vprašanji naslovljenimi na naslov Občine Mozirje z navedbo oziroma po elektronski pošti dominik.miklavc@mozirje.si, vključno do 5 dni pred
rokom za oddajo ponudbe.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
je mogoče zahtevati in prevzeti v času uradnih
ur Občine Mozirje, in sicer v ponedeljek, sredo
in petek od 8. do 11. ure in ponedeljek od 13.
do 15 ure ter sredo od 13. do 16. ure.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če je
dvignil razpisno dokumentacijo.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije je kandidat dolžan poravnati
stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT. Znesek se naka-

kopija obrazca A - podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun(i) za prevoz mleka,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih
javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
2.1. Višina razpisanih sredstev je 670.000
SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine Divača ter
redijo živali v Občini Divača.
Financira se do 50% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem letu.
2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2005 je
potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A - podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– fotokopija pripustnega lista z računom,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih
javnih virov.
3. Soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje,
krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je 60.000
SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in
sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo
na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja za
leto 2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na katerega se analiza nanaša na območju Občine
Divača,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih
javnih virov.
4. Soﬁnanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000
SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Divača.
Krije se do 100% materialnih stroškov –to
je strošek nabave semena oziroma sadik po
predloženem računu.

že na transakcijski račun Občine Mozirje, št.
01279-0100018729, s pripisom: razpisna dokumentacija – toplovodno omrežje.
15. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina Mozirje sprejemala do srede, 6. julija 2005 do 11.
ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki
bodo prispele na Občino Mozirje, najkasneje
do 6. julija 2005 do 11. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, s pripisom: Javni razpis – Ne
odpiraj, Oddaja koncesije za toplovodno
omrežje z navedbo številke objave tega javnega razpisa. Ponudbe morajo biti vložene v
izvirniku. Kuverte morajo biti zapečatene in na
hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja. Celotna ponudbena dokumentacija mora
biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca
vrvice zapečatena, in sicer na način, ki onemogoča zamenjavo dokumentov ponudbene
dokumentacije.
16. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 6. 7. 2005 ob 13. uri v sejni sobi Občine Mozirje.
17. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za resnost ponudb: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni k ponudbi priložiti tudi nepreklicno,
nepogojno bančno garancijo na prvi poziv v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 11.
2005 ali vplačati varščino v navedenem znesku na transakcijski račun Občine Mozirje, št.
01279-0100018729.
18. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni
pisno z odločbo do 16. 8. 2005.
19. Občina Mozirje si na podlagi Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo v Občni Mozirje
(Ur. l. RS, št. 27 /05), pridržuje pravico, da
na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov. Ponudnik v nobenem primeru ni
upravičen do odškodnine.
Občina Mozirje
Št. 733/2005
Ob-14608/05
Občina Divača objavlja na podlagi 3. člena
Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača (Ur.
l. RS, št. 60/02, 54/04)
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Divača za leto 2005
I. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje
razvoja kmetijstva v Občini Divača se odobravajo za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza mleka
1.1. Višina razpisanih sredstev je
1,300.000 SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in
sedež na območju Občine Divača.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Divača,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka v
javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (foto-
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4.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Divača,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi
letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje poskusnega sajenja novih sort za leto
2005 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Divača (fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na katerem se izvaja poskusno sajenje na območju
Občine Divača,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja
v skladu z letnim programom Kmetijske svetovalne službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih
javnih virov.
5. Soﬁnanciranje strokovnih programov,
ter prireditev in aktivnosti društev in neproﬁtnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je 420.000
SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neproﬁtne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo sedež
na območju Občine Divača. Upravičenci so
lahko tudi društva in neproﬁtne organizacije,
ki nimajo sedeža v Občini Divača, če izkažejo,
da je vsaj ena petina registriranih članov iz
Občine Divača.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje strokovnih programov, ter prireditev
in aktivnosti društev za leto 2005 je potrebno
priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– ﬁnančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah
oziroma predračunov za predvidene aktivnosti
(najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije,…),
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih sredstvih državne pomoči za isti namen iz drugih
javnih virov.
6. Soﬁnanciranje stroškov pri zdravljenju
čebeljih družin pri zatiranju varoje
6.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000
SIT.
6.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Divača in imajo
stojišča (čebelnjake) v letu soﬁnanciranja postavljene v Občini Divača. Soﬁnancira se do
30% stroškov enkratnega zdravljenja čebeljih
družin z zdravili, ki so registrirana v Republiki
Sloveniji.
6.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– stalno prebivališče v Občini Divača,
– lokacija stojišča čebelnjaka v letu soﬁnanciranja v Občini Divača.
6.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih družin
– zatiranje Varoje v letu 2005 je potrebno
priložiti:
– potrdilo Nacionalnega veterinarskega inštituta glede števila družin in lokaciji stojišča,
– računi za nakup zdravil in potrdilo o plačilu računov,
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– osebni dokument, na podlagi katerega je
razvidno stalno prebivališče.
7. Soﬁnanciranje stroškov usposabljanja
čebelarjev za pridobitev državnega certiﬁkata
7.1. Višina razpisanih sredstev je 50.000
SIT.
7.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so člani čebelarskega društva,
ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača. Soﬁnancira se do 20% stroškov
za vključitev v poklicno šolo za pridobitev državnega certiﬁkata za čebelarje.
7.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– upravičenec je član čebelarskega društva in ima stalno prebivališče na območju
Občine Divača,
– upravičenec je vključen v poklicno šolo
za čebelarje in si bo po končanem šolanju pridobil državni certiﬁkat za čebelarja.
7.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje stroškov pri usposabljanju čebelarjev
za pridobitev državnega certiﬁkata za čebelarjev letu 2005 je potrebno priložiti:
– potrdilo o članstvu v društvu, ki ga izda
Čebelarsko društvo,
– potrdilo o opravljeni poklicni šoli,
– kopija plačilnega naloga s potrdilom o
plačilu šolnine.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet
razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3a, Divača, pri referentu za
gospodarstvo v času uradnih ur, na sedežu
Kmetijsko svetovalne službe v Sežani, Sejmiška pot 1, objavljeni pa so tudi na spletni strani
www.lex-localis.info. Vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/73-10-937.
IV. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj-vloga za razpis kmetijstvo
2005« osebno ali po pošti do 15. 7. 2005 za
prvo obravnavo oziroma najpozneje do 30. 11.
2005 za drugo obravnavo, na naslov Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. V
prvi obravnavi bodo upoštevane tudi vloge, ki
se nanašajo na mesec december 2004 in niso
bile upoštevane v razpisu za leto 2004.
Če se v prvi obravnavi izkoristijo vsa sredstva za določen namen, se naknadno prispele
vloge ne obravnavajo.
V. Komisija bo prvič obravnavala popolne
vloge prispele do 15. 7. 2005, ter drugič vloge prispele v času od 16. 7. 2005 do 30. 11.
2005. Nepopolnih in neutemeljenih vlog komisija ne bo obravnavala.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v petnajstih dneh od dneva poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Ob-14610/05
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01 in 53/02) ter 7. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis,
št. 252/99) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 303/04)
objavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec
javni razpis
za soﬁnanciranje programa pospeševanja
in ohranjanja kmetijstva v Občini
Dobrova-Polhov Gradec v letu 2005
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje
programov kmetijstva v občini Dobrova-Pol-

hov Gradec za leto 2005. Sredstva se namenijo za:
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
5. Pomoč za predčasno upokojitev.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so pravne in ﬁzične osebe (kmetje), ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in jim je kmetijska dejavnost poglavitna osnova za preživetje, imajo stalno
prebivališče v Občini Dobrova-Polhov Gradec
ali investirajo na območju Občine DobrovaPolhov Gradec.
III. Pogoji in višina razpisanih sredstev pomoči za pridobitev pomoči
Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo
upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec
ali na spletnih straneh občine: www.dobrovapolhovgradec.si.
Soﬁnancira se že pričete investicije v letu
2005 in investicije, ki se pričnejo v letu 2005
in trajajo več let. Komisija bo pri večletnih investicijah na podlagi prijave in upravičenosti
investicije, rezervirala sredstva v proračunu
na postavkah 20526 Soﬁnanciranje investicij,
20527 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč in 20551 Agromelioracije, ki se bodo
izplačala upravičencu na podlagi njegovega
zahtevka.
1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva – 4,500.000 SIT.
Sredstva so namenjena podpori naložbam
v kmetijstvo z namenom posodobitve kmetijske pridelave, izboljšanja konkurenčnosti
kmetije in izboljšanju velikostne in posestne
strukture, zlasti tistih kmetij, ki jim je kmetijska
dejavnost edini vir preživetja.
Z naložbo naj bo dosežen vsaj en izmed
naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov proizvodnje, izboljšanje in prerazporeditev proizvodnje, povečanje kakovosti, ohranitev in
izboljšanje naravnega okolje, izboljšanje higienskih razmer in dobrega počutja živali, spodbujanje raznolikosti kmetijske proizvodnje.
Višji delež podpore bodo dobila kmetijska
gospodarstva:
– ki opravljajo kmetijske dejavnosti na območjih manj ugodnih za pridelavo,
– ki bodo uporabljala bolj sonaravne kmetijske postopke (npr. ekološka pridelava),
– kmetije, na katerih je lastnik mlad kmet.
(mladi kmet je kmet, ki je mlajši od 40 let, ima
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, ki
prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in je
nosilec kmetijskega gospodarstva),
– kmetijska gospodarstva, ki investirajo v
dopolnilno dejavnost.
1.1. Soﬁnanciranje naložb v kmetijska gospodarstva
Vrste naložb, ki se soﬁnancirajo:
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje,
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo
kmetijskih proizvodov za trg,
– naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč,
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin,
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– investicije namenjene izboljšanju genetske kakovosti z nakupom kakovostnih plemenjakov (samcev in samic), vpisanih v rodovniške ali enakovredne knjige,
– obnova trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni
oziroma hladilni prostor, prodajni prostor, razstavni prostor,
– naložbe v izgradnjo, nakup ali obnovo
nepremičnin namenjenih dopolnilnim dejavnostim,
– nakup nove ali rabljene opreme, vključno
z računalniško programsko opremo za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški gradbenega in
drugega materiala; opravljenih obrtniških del;
stroški opreme, tudi računalniške, razen kmetijskih strojev).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev ﬁnančnega in časovnega
načrta investicije,
2. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
3. lokacijsko informacijo za enostavni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in
novogradnjah,
4. predložitev računov ali predračunov nakup gradbenega materiala, gradbenih storitev
ali opreme, oziroma predračunov za načrtovano investicijo (na računu morajo biti navedeni
podatki o kupcu),
5. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
6. pri naložbah v predelavo in trženje je
potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti
primerno tržišče,
7. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP,
8. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
9. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
10. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna
dejavnost registrirana najkasneje leto dni po
prejemu sredstev, kadar se investicija nanaša
na dopolnilno dejavnost.
1.2. Soﬁnanciranje projektno tehnične dokumentacije
Vrste naložb, ki se soﬁnancirajo:
– pridobivanje projektno tehnične dokumentacije.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 12%
upravičenih stroškov (honorarji arhitektom,
svetovalcem, stroški študije izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev projektno tehnične dokumentacije,
2. predložitev ﬁnančnega in časovnega
načrta investicije, predložitev računov ali predračunov (na računu morajo biti navedeni podatki o kupcu),
3. potrdila o plačilu računov za izdelane
projektne tehnično dokumentacijo,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP,
5. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
6. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
7. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna
dejavnost registrirana najkasneje leto dni po
prejemu sredstev, kadar se investicija nanaša
na dopolnilno dejavnost.

nudb izbrane pravne osebe, ki imajo registrirano tovrstno dejavnost. Končni koristniki so
ﬁzične osebe – kmetje.
b) Soﬁnancira se do 50% upravičenih stroškov (vsi stroški nastali z izvedbo,od začetka
do zaključka del). Upravičenci so ﬁzične osebe – kmetje.
Opravičljivi stroški so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega
na površini tal, posega v kakovost tal, vključno
z zemeljskimi deli, in ureditve drenaž ter lokalnih hidromelioracij,
– stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) pri posameznih gradbenih delih in njihove montaže ali stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),
– stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti, do 12% priznanih opravičljivih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev lokacijske informacije ali
pravnomočnega gradbenega dovoljenja za
poseg, če je potrebno,
2. predložitev programa agromelioracijskih
del,
3. predložitev ﬁnančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja
agromelioracijski del po fazah ter navedbo
roka realizacije naložbe,
4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP,
5. predložitev računov ali predračunov za
načrtovano agromelioracijo (na račun morajo
biti navedeni podatki o kupcu).
6. potrdila o plačilu računov za že izvedene agromelioracije.
7. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
8. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta,
9. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna
dejavnost registrirana najkasneje leto dni po
prejemu sredstev,
2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
2.1. Izobraževanje kmetov – 1,000.000
SIT.
Pri programu izobraževanja kmetov se soﬁnancirajo programi poklicnega izobraževanja
kmetov, udeležbe na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih
organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
Višina pomoči: kmetom (udeleženci izobraževanj) ali pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upravičenih stroškov
(stroški za izobraževanje oziroma za izvedbo
izobraževanja in stroški šolnin poklicno izobraževanje odraslega udeleženca).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. za udeležence izobraževanja (kmete):
račun in potrdilo o plačilu računa,
2. za pooblaščene izvajalce vloga za soﬁnanciranje s priloženim računom o izvedeni
storitvi ali ﬁnančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi
dokazili,
3. izjavo upravičenca, da za to izobraževanje še ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP.
2.2 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol – 900.000 SIT.
Finančna pomoč je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost pri
dodelitvi imajo prosilci, katerih edini vir dohodka staršev izvira iz kmetijske dejavnosti.

1.3. Soﬁnanciranje nakupa kmetijskih
zemljišč
Soﬁnancira se:
– nakup kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov (stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški storitev notarja, upravnih
taks in ostalih stroškov nastalih z nakupom
kmetijskih zemljišč).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. pri notarju overjena kupoprodajna pogodba,
2. fotokopija odobritve pravnega posla, ki
ga izda upravna enota,
3. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
4. dokazila za stroške nastale pri izvedbi
pravnega posla,iz katerih morajo biti razvidni
podatki o kupcu.
5. izjavo, da z nakupom zemljišča povečuje kmetijsko gospodarstvo.
6. izjavo, da v zadnjih treh letih vlagatelj
ni prodajal ali kako drugače odtujil nobenega
zemljišča.
7. izjavo upravičenca, da bo na zemljišču,
ki je predmet nakupa, kmetoval sam in ga vsaj
tri leta ne bo dal v najem ali prodal,
8. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP,
9. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost
registrirana najkasneje leto dni po prejemu
sredstev.
1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
zemljišč
Sredstva se namenjajo za ureditev pašnikov in obor, z namenom preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč.
Soﬁnancira se naslednje naložbe:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov,
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali.
Višina pomoči: soﬁnancira se do 40%
upravičenih stroškov (stroški nabavne vrednosti materiala za ograde in obore z vso pripadajočo opremo).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev računov ali predračunov, z
navedenimi podatki o kupcu,
3. potrdila o plačilu računov za že izvedene investicije,
4. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še
ni prejel ﬁnančnih sredstev MKGP,
6. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo,
7. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
Vlogi za izgradnjo obore je potrebno dodati še:
8. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije,
če izgradnja obore pomeni poseg v gozd in
gozdni prostor,
9. tehnični dokument v skladu s predpisi o
ohranjanju narave.
1.5. Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije
Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja, proizvodnje sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč na
zaokroženih območjih na katerih je lahko več
lastnikov parcel.
Višina pomoči:
a) V višini do 50% se ﬁnancirajo stroški
strojnih ur za izvedena gradbena dela pri urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi po-
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Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do
višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v
tekočem šolskem letu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. potrdilo o učnem uspehu v preteklem
letu,
2. potrdilo o šolanju za tekoče leto.
2.3 Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev – 200.000 SIT.
Opis: soﬁnanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela in
svojega delovanja.
Višina pomoči: Soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov.
Opravičljivi stroški so:
– stroški najema prostora, nakupa opreme
za delovanje društva,
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov,
– stroški povezani s predstavitvijo svoje
dejavnosti (materialni stroški predstavitev,
stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, promocije, izdajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. ﬁnančno ovrednoten program za tekoče leto,
2. poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno
s strani nadzornega odbora društva,
3. potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na novo),
4. seznam aktivnih članov,
5. fotokopije računov oziroma predračunov
iz katerih so razvidni podatki o kupcu.
3 Pomoč za spodbujanje proizvodnje in
trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov
– 500.000 SIT.
3.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Cilj soﬁnanciranja postopkov za pridobivanje certiﬁkata ekološkega kmetovanja, je povečanje prihodka kmetijskega gospodarstva
z zagotavljanjem kmetijskih proizvodov višje
kakovosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov nastalih v postopku pridobivanja certiﬁkatov
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenci predložijo račune in potrdila
o plačilu za stroške nastale pri pridobivanju
certiﬁkata ekološkega in integrriranega kmetovanja (na račun morajo biti navedeni podatki
o kupcu),
2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel ﬁnančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
3.2. Soﬁnanciranje analize zemlje in krme
Cilj soﬁnanciranja opravljenih analiz zemlje je izdelava gnojilnih načrtov in pravilnejše
dodajanje manjkajočih hranil posameznim
kmetijskim kulturam.
Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto
in kategorijo živali, kar posredno vpliva na
količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račune pooblaščenih organizacij za analizo zemlje in krme in
potrdila o plačilu računov. Na račun morajo
biti navedeni podatki o kupcu.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– 700.000 SIT
Opis spodbujanje kmetijskih gospodarstev,
da zavarujejo pred nesrečami gospodarska
poslopja, pridelke in živali.
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Višina pomoči: soﬁnancirajo se stroški zavarovalne premije do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. upravičenec mora predložiti sklenjeno
zavarovalno polico za tekoče leto s potrdilom
o plačilu zavarovalne premije.
2. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel ﬁnančnih sredstev
MKGP,
3. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
4. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kmeta.
5. Pomoč za predčasno upokojitev
– 500.000 SITOpis: je pospešitev strukturnih oziroma generacijskih sprememb v kmetijstvu, ohranjanje
poseljenosti podeželja s podporo pri prepisu
kmetije na naslednika.
Višina pomoči: enkratna pomoč do 50%
stroškov nastalih s prepisom kmetije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
1. prenosnik kmetije mora prenehati z vsemi tržnimi kmetijskimi dejavnostmi,
2. v času prenosa kmetije ni mlajši od 55
let,
3. pred prenosom kmetije je vsaj 10 let
opravljal kmetijsko dejavnost,
4. ima v lasti vsaj 3 ha kmetijskih zemljišč,
5. fotokopija dokazila, ki ga izda upravna
enota,
6. fotokopija pogodbe o izročitvi kmetije,
7. dokazila o stroških nastale pri izvedbi pravnega posla, z potrdilom o njihovem
plačilu,
8. izjavo upravičenca, da za stroške, ki
jih uveljavlja še ni prejel ﬁnančnih sredstev
MKGP,
9. izjava, da je kmetijstvo glavna dejavnost
kmetije,
10. potrdilo o strokovni usposobljenosti
prevzemnika.
IV: Omejitve
Upravičenci lahko dobijo sredstva za isti
namen samo enkrat.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 10.000 SIT.
3.3 Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe
sredstev za načrtovane investicije bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo morajo
upravičenci predložiti na Občino Dobrova-Polhov Gradec.
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti:
– fotokopije originalnih računov s potrdilom
o njihovem plačilu
– poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani upravičenca.
IV. Informacije
Informacije: vsak dan razen srede na tel.
01/360-18-20, v sredah na tel. 01/360-18-00
ali na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec.
Občina in komisija bosta spremljali namensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se
ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so
bila sredstva odobrena na osnovi neresničnih
podatkov, imata občina in komisija pravico
takoj zahtevati od prosilca vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za celotno obdobje neupravičenega
razpolaganja s sredstvi.
V. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo
prispeti na naslov občine najkasneje do 23. 9.
2005 (velja poštni žig). Vloge za dodelitev
sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami mora-

jo vlagatelji poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova s pripisom
»ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«.
VI. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
29. 9. 2005 v prostorih občine Dobrova-Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan občine DobrovaPolhov Gradec.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8
dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne
dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže.
Zavrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno
opremljenih ovojnicah.
VII. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine Dobrova Polhov
Gradec v roku 30 dni po izteku razpisanega
roka z odločbo. Hkrati bodo upravičenci pozvani k podpisu pogodb.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve.. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine.
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Št. 223-3/05-7
Ob-14734/05
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik,
objavlja
razpis
za oddajo javnega letnega kopališča
na Frankolovem v upravljanje
1. Predmet oddaje je ograjeni kompleks
letnega kopališča na Frankolovem za izvajanje kopališke dejavnosti.
2. Čas oddaje je za dobo 5 leta, z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnik mora zagotoviti nemoteno in
prioritetno izvajanje osnovne kopališke dejavnosti, skladno z zakonodajo. Zaželjeno je, da
v okviru kompleksa organizira ustrezno dodatno ponudbo.
4. Najemodajalec si pridržuje pravico kontrole kakovosti storitev in izpolnjevanje določil
sklenjene pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo predvsem:
– reference o izvajanju kopališke dejavnosti in morebitne dopolnilne dejavnosti,
– višina ponujene najemnine,
– pestrost programov prireditev na območju kopališča,
6. Rok za oddajo ponudb je 8. 6. 2005 do
vključno 14. ure na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, s pripisom.
Ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti z
oznako "Letno kopališče Frankolovo – Ne odpiraj".
7. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6.
2005 v sejni sobi Občine Vojnik ob 15. uri. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila.
8. O izbiri najustreznejšega ponudnika
bodo le-ti pisno obveščeni v roku deset dni
po odpiranju ponudb.
Občina Vojnik
Št. 15301-08/2005
Ob-14768/05
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00 in 51/02), 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
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41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) in Sklepa župana št. 15301-08/2005
z dne 24. 5. 2005, Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja

Na razpis se lahko prijavijo:
– zasebni raziskovalci, vpisani v register
zasebnih raziskovalcev (Pravilnik o registru
zasebnih raziskovalcev, Ur. l. RS, št. 12/05 z
dne 10. 2. 2005),
– javni zavodi in nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki delujejo na območju
MOL in so skladno s svojimi ustanovitvenimi
akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
se nanašajo na razpisano področje soﬁnanciranja.
III. Splošna merila za izbor projektov in/ali
pogramov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje
za področje soﬁnanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Če bo strokovna komisija za izbor projektov na podlagi meril presodila, da projekt, ki je
prijavljen za večletno obdobje, glede na vsebino ne ustreza za ﬁnanciranje od leta 2005
do 2007, ga bo v nadaljevanju obravnavala
kot projekt, ki kandidira za soﬁnanciranje v
letu 2005.
Splošna merila so naslednja:
– seznanjenost z dosedanjimi tematskimi
projekti in njihova uporaba,
– seznanjenost s Strategijo trajnostnega
razvoja Ljubljane,
– uporabnost za potrebe MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine,
– metodološko-tehnična izvedljivost projekta.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov za leto 2005, je
15,000.000 SIT.
Višina sredstev za ﬁnanciranje projektov
za leto 2006 in 2007 bo odvisna od dogovorjenega obsega projekta za posamezno leto,
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu
MOL za ﬁnanciranje razpisnega področja v
letu 2006 in 2007, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta v preteklem letu in
od ocene pristojne strokovne komisije glede
projektnega načrta za posamezno proračunsko leto.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2005 morajo biti porabljena v letu 2005 tudi v primeru, ko bo MOL z
izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo do leta 2006 ali 2007. Z izbranimi izvajalci
večletnih projektov bo MOL po letu 2005 za
nadaljnji leti sklenila pisni dodatek k pogodbi.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana,
in sicer najkasneje do vključno 10. 6. 2005
(datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da
vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami: »Ne odpiraj – vloga: raziskovalni
projekti 2005«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL;

javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
projektov s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Celje v letu
2005
Namen razpisa je soﬁnanciranje projektov
s področja mladinske dejavnosti, ki zajemajo
predšolsko, šolsko in mladinsko populacijo (v
nadaljevanju: mladinska dejavnost) in bodo v
letu 2005 soﬁnancirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje bo iz sredstev proračuna za leto 2005 soﬁnancirala projekte s
področja mladinske dejavnosti:
1.1 Projektno učenje za mlade: izobraževalni program, v katerem se motivira mladostnike, da se izstopu iz rednega izobraževanja
ponovno vključijo v šolanje ali se pripravijo na
zaposlitev;
1.2 Tehniška znanja: dejavnost za mlade, da si pridobivajo osnove tehnišklih znanj,
kulture in imenujejo izkušnje in tekmujejo na
državni ravni;
1.3. Bralna značka: projekt vzpodbuja razvoj bralne kulture pri osnovnošolcih;
1.4. Vesela šola: projekt pridobivanja znanja na zanimiv način in tekmovanja iz znanja;
1.5. Otroški parlament: projekt vzgoje za
demokracijo v družbi za osnovnošolce in srednješolce;
1. 6. Evropa v šoli: projekt, ki vzpodbuja
mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah
in problemih;
1. 7. Naravoslovni raziskovalni tabor: poletni naravoslovno raziskovalni tabor za nauspešnejše osnovnošolce;
1. 8. Lokalne mladinske dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa v obliki projektov za leto 2005.
Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne
občine Celje v letu 2005 namenjena za soﬁnanciranje projektov s področja mladinske
dejavnosti, je 10,500.000 SIT, in sicer za projekt pod:
1.1. 1,900.000 SIT,
1.2. 600.000 SIT,
1.3. 1,900.000 SIT,
1.4. 700.000 SIT,
1.5. 700.000 SIT,
1.6. 700.000 SIT,
1.7. 1,000.000 SIT,
1.8. 3,000.000 SIT.
Projekti, soﬁnancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in ﬁnančno realizirani do 31. decembra 2005.
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki izvajajo dejavnost na področju izobraževanja in mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem območju sedež ali enoto;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– niso ﬁnancirane po drugih osnovah iz
proračunskih sredstev MOC;
– imajo izdelano realno ﬁnanciranje projekta;
– so do 28. februarja 2005 oddale poročilo
o realizaciji programa društva oziroma pro-

jektov, ﬁnanciranih v letu 2004 (gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva
MOC).
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo
predlog za izvedbo večih projektov. Pod 1.8.
lahko predlagatelji oddajo le en predlog.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– zaprta in realna ﬁnančna konstrukcija
projekta,
– izdelana organizacijska shema izvedbe
projekta,
– vsebina projekta,
– čas delovanja društva,
– delovanje društva v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, in sicer vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, v sredo pa tudi med 14.
in 16. uro, vključno do ponedeljka, 27. junija
2005 do 10. ure ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati
na naslov: marija.lokovsek@celje.si ali sandra.stajnko@celje.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo interesenti na tel. 42-65-860 – tajništvo oddelka ali osebno pri svetovalki Mariji Lokovšek (za projekte 1.1.-1.7.) ali Sandri
Stajnko (za projekte 1.8.).
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
27. junij 2005 do 10. ure.
Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji oziroma društva lahko oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog
mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, s pripisom: »Ne odpiraj
– projekti izobraževalne in mladinske dejavnosti 2005«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz
nadaljnje obravnave takoj, ko bo to evidentirano.
11. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Mestna občina Celje
Št. 631-7/05-3
Ob-14774/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za soﬁnanciranje raziskovalnih projektov
v MOL za leto 2005 in/ali za leta od 2005
do 2007
I. Predmet razpisa: aplikativni raziskovalni
projekti z vseh področij razvoja MOL s ciljem
izboljšanja kakovosti življenja v mestu.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
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– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija;
– poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki tega besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 13. 6. 2005.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v
roku 8 dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odloči s sklepom na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij po pooblastilu županje
MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep
pa županja MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v VI. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 21 dni po zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za razpisno področje je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html,
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan med 9. in 14. uro v tajništvu
oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Mestni trg 15/III, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in
sicer:
– tel. 01/306-46-08 (Smilja Repič) ali
01/306-46-17 (Barbara Repovš),
– e-pošta: smilja.repic@ljubljana.si ali barbara.repovs@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 403-01-6/2005
Ob-14784/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04) in 2. člena Pravilnika o
zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neproﬁtnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Ur.
l. RS, št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov neproﬁtnih
organizacij, društev, združenj in drugih
institucij za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa so ﬁnančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto
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2005, namenjena za soﬁnanciranje programov neproﬁtnih organizacij, društev, združenj
in drugih institucij za leto 2005.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje
razpisanih programov je 1,900.000 SIT.
3. Pravico do soﬁnanciranja letnih programov za izvajanje nalog neproﬁtnih organizacij,
društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da nimajo soﬁnancirane dejavnosti iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj, oziroma, da ne kandidirajo za
sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o soﬁnanciranju
dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2005 bo Občina Črnomelj soﬁnancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neproﬁtnih organizacij, društev, združenj in drugih
institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in
zahtevane priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne enote
o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in ﬁnančno poročilo za
leto 2004;
e) program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005;
f) izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki programa, s prikazom posameznih stroškov;
c) ﬁnančni načrt (kalkulacija) – prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire ﬁnanciranja.
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne
javnosti, dosežena priznanja in nagrade za
dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni ﬁnančni
konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.

8. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave,
ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti
prispele do 22. 6. 2005, do 16. ure, v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti s pripisom: "Javni razpis – druga društva 2005, ne odpiraj" na sprednji strani ter
navedbo naziva in naslova društva na hrbtni
strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel. 07/30-61-100).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim
izvajalcem sprejme župan na predlog komisije
za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov. O izboru izvajalcev
posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa
župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 30/2005
Ob-14378/05
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 45. in
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03), načrta prodaje nepremičnega premoženja občine, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2005 (Medobčinski uradni vestnik,
št. 7/2005), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
a) Gradbena parcela, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri
Mariboru, namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
Parc.
št.

Površina
v m²

ZKV

k.o.

460/1

631

185

Ranca

2. Izklicna cena za gradbeno parcelo št.
460/1 k.o. Ranca znaša 4,537.500 SIT.
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
13. 6. 2005, do 9. ure. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo do roka prispele na naslov
prodajalca. V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na javnem
razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno
13. 6. 2005 do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh od dneva
umika ponudbe.
4. Ponudniki morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišč z oznako gradbene parcele – ne
odpiraj«,
5. Vsak ponudnik mora pred zaključenim
rokom za oddajo ponudbe položiti kavcijo v
višini 10% od izklicne cene na transakcijski
račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733,
odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »kavcija
za javno dražbo z oznako številke parcele, za
katero se kavcija plačuje«.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter ﬁzične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in ki imajo
poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki
morajo pred začetkom javne dražbe predložiti
naslednje dokumente: pravne osebe morajo
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predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni; samostojni podjetniki priglasitveni list, ﬁzične osebe pa potrdilo
o državljanstvu. Ponudniki morajo v ponudbi
navesti svoje točne podatke, in sicer svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno
ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pravne osebe in samostojni podjetniki dokazila o
ﬁnančnem stanju ponudnika, potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje.
7. Prodaja se izvede po načelu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
zemljiščem kasnejših reklamacij.
8. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem
odpiranju.
9. Kupec mora poravnati kupnino v celoti
najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravita po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih
10. točki tega razpisa. Če izbrani kupec prodajne pogodbe ne sklene v navedenem roku,
se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana
kavcija pa mu zapade kot skesnina. Kavcija
se zadrži tudi v primeru, da se plačilo kupnine in stroškov ne izvede v roku, pogodba
pa razdere.
10. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sestavo in sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe, plačilom davčnih dajatev, notarsko
overitvijo prodajalčevega podpisa, vpisom v
zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške
v zvezi s prometom nepremičnin.
11. Kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
12. Prodajalec si pridrži pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe
kljub uspelemu razpisu.
13. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
ponedeljek, 13. junija 2005, ob 10. uri v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, sejna soba klet.
14. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki bo ponudil
najkrajši plačilni rok, ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija. Komisija bo po zaključku
postopka predlagala županu izbiro najugodnejšega ponudnika.
16. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
17. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
18. Vse druge informacije lahko dobijo
zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
02/654-23-309, faks 02/653-07-91, kontaktni osebi Irena Ribič Hlebec ali Vilko Fartely.
Ogled nepremičnine je mogoč po dogovoru.
Občina Pesnica
Ob-14730/05
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
34/99) in letnega programa prodaje občinskega premoženja (št. 4651-30/2005), ki je bil

sprejet na 21 redni seji Občine Hrpelje-Kozina
z dne 24. 2. 2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
A) Predmet javnega razpisa:
1. Stavbno zemljišče in objekt bivše šole v
Slivju št. 11. Uporabna površina stavbe meri
340 m2 (v dveh etažah). Nahaja se na parceli
št. *46 k.o. Slivje, ki meri 1471 m2.
2. Izhodiščna cena znaša 23,000.000 SIT.
Določena je v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil
sodno zaprisežen cenilec. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega razpisa
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni. V primeru, da je kupec
državljan katere druge države evropske unije
mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o
državljanstvu,
– dokazilo o plačilu varščine.
4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 2 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe.
6. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo
ponudb je do 10. 6. 2005. Nadaljnji roki za
oddajo ponudb bodo vsak 1. in 15. dan v mesecu. Kolikor je ta dan dela prost dan, bo rok
za oddajo ponudb prvi naslednji delovni dan.
Ponudbe se bodo zbirale do prodaje vseh
zemljišč. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
7. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z oznako
"Javni razpis za prodajo bivše šole v Slivju".
8. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
9. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo nepremičnine bo komisija obvestila
vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
10. Pogodbo o prodaji nepremičnine mora
ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po
pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se
izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Hrpelje-Kozina.
11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnavi
vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo
za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
na ime izbranega ponudnika.
12. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
13. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel.
05/680-01-50 od ponedeljka do petka v času
od 9. do 12. ure pri urbanistični službi (Aleksander Batič).
Občina Hrpelje-Kozina
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Razpisi delovnih
mest
Ob-14907/05
Popravek
V razpisu za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Celjski mladinski center,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
20. 5. 2005, Ob-13676/05, se popravi datum
zaključka razpisa:
Vloge pošljite priporočeno, do vključno
4. 6. 2005, na naslov Celjski mladinski center,
Mariborska c. 2, 3000 Celje, s pripisom "razpis
za delovno mesto direktorja".
Kandidati bodo seznanjeni z rezultati razpisa v roku 14 dni po zaključku oddaje vlog.
Celjski mladinski center Celje
Ob-14380/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami), Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova ul. 22, Celje, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni
sodelavec, 1 prosto delovno mesto.
1. Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih 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,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev in
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
3. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopijo diplome in potrdilo o opravljenem državnem pravniškem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– 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 Celju, Prešernova 22, Celje.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
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
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8 dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, Celje.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Celju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Okrožno sodišče Celje
Št. 031-01-33/05-20
Ob-14381/05
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč,
tel. 07/30-78-706, faks 07/30-78-707, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
1. Višji svetovalec za prostor, premoženjske zadeve in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se bo lahko opravljal v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji
svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu
Občine Mirna Peč.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba arhitekturne, gradbene smeri ali upravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
višjo strokovno izobrazbo, s poznavanjem delovnega področja urejanja prostora in tisti, ki
obvladajo delo s podatkovnimi bazami na področju prostorskih evidenc.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
2. Svetovalec za ﬁnance, kmetijstvo in
turizem, ki se bo lahko opravljal v nazivu svetovalec II, svetovalec I.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 4-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali organizacijske smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
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– državni izpit iz javne uprave,
– biti mora državljan RS,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– da kandidat ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da ni sprožen postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
višjo strokovno izobrazbo, s poznavanjem
delovnega področja in tisti, ki obvladajo delo
s podatkovnimi bazami na področju računovodstva.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov:
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta do 3. 6. 2005.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Kontaktna oseba: Vladimira Fabjan Barbo,
tel. 07/307-87-06.
Občina Mirna Peč
Št. 101-02-54/2005
Ob-14385/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02 in 23/05) Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v oddelku
za družbene dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer politologija;
– aktivno obvladovanje uradnega 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;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in o tem, da niso bili obso-

jeni 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;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj za pripravnika
– ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije oziroma od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem natečajnem postopku. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat se bo usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/498-13-31.
Občina Krško
Št. 36
Ob-14389/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska 76,
Domžale, objavlja javni natečaj za 1 prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – strokovni
sodelavec za nedoločen čas.
1. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu
višji pravosodni svetovalec III, najmanj 5 let v
nazivu višji pravosodni svetovalec II, najmanj
8 let v nazivu višji pravosodni svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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. Kandidati morajo predložiti k prijavi naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave z dokazili je potrebno poslati v roku
15 dni od dneva objave tega javnega natečaja
na naslov:
Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice (za javni natečaj), Ljubljanska 76,
1230 Domžale.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice sodišča
Alenka Marinšek, tel. 01/721-57-41.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
15 dni po odločitvi.
Okrajno sodišče v Domžalah

svetovalec – pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v oddelku za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (diplomirani upravni organizator).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava
kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj – pripravnik« na naslov: Upravna enota Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer
v roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O
izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja na
tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica

Št. 8/05
Ob-14393/05
Svet Osnovne šole Milke Šobar - Nataše,
Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, razpisuje
delovno mesto:
ravnatelja/ice.
Razpisni pogoji
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Ur. I. 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 5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2005.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, s kratkim življenjepisom,
dosedanjem delu ter programom razvoja in
dela za mandatno obdobje pošljite najpozneje
v 8 dneh po objavi na naslov Svet OŠ Milke
Šobar - Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj, s pripisom za razpis ravnatelja/ice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Račun za objavo pošljite na naslov: OŠ
Milke Šobar - Nataše, Kurirska steza 8, 8340
Črnomelj.
OŠ Milke Šobar – Nataše
Št. 55/05
Ob-14515/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) načelnik Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
1. svetovalec na Oddelku za občo upravo in splošne zadeve,
2. svetovalec na Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Obe delovni mesti sta uradniški delovni
mesti, ki se lahko opravljata v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:

– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
3. 2 pripravnika – svetovalca za določen
čas 10 mesecev.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne oziroma upravne smeri.
Kandidati morajo za posamezna uradniška delovna mesta izpolnjevati poleg posebnih tudi splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
3. fotokopijo spričevala oziroma drugega
dokazila za dokazovanje znanja italijanskega
jezika,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
7. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Dokazila pod zap. št. 2, 3, 4 in 5 ne predložijo kandidati, ki se prijavljajo za delovni mesti
pripravnika – svetovalca.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi in razgovora s kandidati.
Z izbranima kandidatoma za delovni mesti
pod zap. št. 1 in 2 bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, pod zap.št. 3 za določen čas 10 mesecev. Izbrani kandidati bodo delo opravljali
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
3, Koper.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
se pošljejo na naslov: Upravna enota Koper,
Trg Brolo 3, 6000 Koper, s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih
dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na
tel. 05/663-76-45 oziroma 663-76-31.
Upravna enota Koper
Št. 160/2005
Ob-14567/05
Republika Slovenija, Upravna enota Nova
Gorica, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – Uradno prečiščeno
besedilo (Ur. l. RS, št. 35/05) javni natečaj za
prosto delovno mesto:
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Št. 160/2005
Ob-14568/05
Republika Slovenija, Upravna enota Nova
Gorica, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – Uradno prečiščeno
besedilo (Ur. l. RS, št. 35/05) javni natečaj za
prosto delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za kmetijstvo in
gospodarstvo.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
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Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri (diplomirani upravni organizator),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita oziroma ustreznega priznanega
strokovnega izpita (in strokovnega izpita iz
upravnega postopka), ga morajo opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno
razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma drugem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava
kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
V izbirnem postopku se bodo upoštevale
le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
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. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj – svetovalec« na naslov: Upravna enota Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer
v roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave. O
izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja na
tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 111-58/05-0515
Ob-14569/05
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) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem 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 okrožnega sod-
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nika, določene v 10. 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. 111-59/05-0515
Ob-14570/05
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) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. 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. 122-6/2005-1
Ob-14583/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 23/05) objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (2 delovni mesti v
Ljubljani).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil
in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh

po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-84.
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Ob-14592/05
Na podlagi 22. člena statuta, skladno s
sklepom 10. seje sveta ZD z dne 5. 4. 2005,
svet ZD razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Ivančna
Gorica (m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za mandatno dobo 4 let.
Izbrani kandidat mora delati v ambulanti
Zdravstvenega doma, najmanj 2 dni v tednu.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
naj kandidati/ke pošljejo v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS na naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Kadrovska služba,
C. II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica,
s pripisom »za razpisno komisijo za imenovanje direktorja«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po opravljeni izbiri.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Št. 110-21/2005-1
Ob-14593/05
Republika Slovenija, Upravna enota Ajdovščina, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02-ZDT, 2/04-ZDSS in 23/05) javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v uradniških nazivih referent III, referent
II ali referent I.
Naloge so naslednje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih
nalog podobne zahtevnosti s področja Upravne enote Ajdovščina, prednostno za območje
Krajevnega urada Vipava.
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi s področja delovnega prava, se zahteva
izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske, poslovne ali druge ustrezne
smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen izpit za matičarja,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih
izkušenj na ustreznih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Kandidati, ki nimajo opravljenega upravnega strokovnega izpita, ga morajo opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv. Kandi-
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dati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita ali izpita za matičarja, ga morajo
opraviti v roku šestih mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo zaključnega spričevala,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za matičarja,
– fotokopijo delovne knjižice in izjavo o
vrsti delovnih izkušenj,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti
pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina, pretežno pa v prostorih Krajevnega urada
Vipava v Vipavi, Glavni trg 1.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov:
Upravna enota Ajdovščina, Vipavska cesta
11b, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku 8 dni od
dneva te objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave z
vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva te objave. O
izbiri bo izbranemu kandidatu izdana upravna
odločba, neizbranim kandidatom pa sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločena čas s polnim delovnim
časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat« je
uporabljen kot nevtralen za ženski in moški
spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja: tel.
05/36-43-208.
Upravna enota Ajdovščina

svetovalnega dela, za določen čas, s polnim
delovnim časom,
– učitelja razrednega pouka za določen
čas s polnim delovnim časom,
– učitelja slovenskega jezika za določen
čas s polnim delovnim časom (do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, predvidoma
31. 12. 2005),
– učitelja slovenskega jezika za določen
čas s polovičnim delovnim časom,
– čistilka za določen čas, s polnim delovnim časom,
– čistilka za določen čas s polovičnim delovnim časom.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje 1. 9. 2005, razen, če je drugače
določeno.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, z oznako »za razpis«.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad

Št. 111-60/05-0515
Ob-14613/05
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) 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010603/05
Ob-14724/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.

56/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04), Okrajno sodišče v Mariboru
objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu
z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti pisna
izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
osmih dni po objavi, na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba, Sodna ulica
14, 2503 Maribor, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Mariboru
Ob-14725/05
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
razpisuje delovna mesta:
– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s krajšim delovnim časom in vodenjem
pevskega zbora,
– učitelja angleškega pouka z dopolnjevanjem delovnih obveznosti na področju
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Ob-14736/05
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31, objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/svetovalke uprave v Premoženjsko pravnem sektorju z naslednjimi pogoji za zasedbo:
– univerzitetni diplomirani pravnik/univerzitetna diplomirana pravnica,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni pravniški izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kolikor ga kandidat/kandidatka ima, sicer ga
bo moral izbrani kandidat/izbrana kandidatka
opraviti v roku šestih mesecev po opravljenem
poskusnem delu).
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo tudi
znanje tujega jezika (an/ne/fr).
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/izbrano kandidatko sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8
dneh po objavi s priporočeno pošto na naslov:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s
pripisom »objava delovnega mesta«.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana
Ob-14738/05
Nadzorni svet javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica, na podlagi drugega
odstavka 27. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98),
prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi
javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o. in sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 118-53/2005 z dne 5. 5. 2005
v imenu Vlade Republike Slovenije objavlja
javni razpis za
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg
splošnih in zakonskih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
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– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na
strokovnih delih iz delovnega področja javnega podjetja,
– organizacijske sposobnosti,
– obvladovanje angleškega ali nemškega
jezika.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal
in ugotovil, če so pravočasne in popolne ter jih
posredoval Ministrstvu za okolje in prostor, ki
jih bo posredovalo v nadaljnji postopek Vladi
Republike Slovenije.
Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada
Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 14 dni od objave javnega razpisa na naslov Infra, izvajanje
investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9,
8290 Sevnica, s pripisom »za nadzorni svet
– javni razpis za direktorja«.
Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne vloge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna
dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K vlogi je potrebno priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o znanju tujega jezika,
– program dela in razvoja javnega podjetja
za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,
– izjava kandidata, da ni bil kot član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo
odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o
ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99, 110/99), in sicer za obdobje dveh let
po pravnomočnosti sodbe,
– izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8
dni po imenovanju.
Infra, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
Št. 110-16/2005
Ob-14763/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) minister za javno upravo objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za organizacijo in kadre, Upravni akademiji, Oddelku za razvoj
usposabljanja in izpopolnjevanja v upravi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo zaključeno Filozofsko fakulteto, smer slovenski jezik in književnost;
– imeti morajo pet let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo:
– znanje angleškega jezika;
– delovne izkušnje na področju organizacije in izvedbe usposabljanja ter izpopolnjevanja;
– znanje in izkušnje iz lektoriranja besedil
v slovenskem jeziku;
– znanje in izkušnje iz opravljanja korektur
v besedilih v slovenskem jeziku;
– znanje in izkušnje z oblikovanjem daljših
besedil (učnih gradiv);
– poznavanje osnovnih programskih orodij
(Word, PowerPoint, Excel).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati,
ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne uprave);
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom;
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
pisna izjava kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji
svetovalec III.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na lokaciji Kotnikova 8, v Ljubljani, oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer Ministrstvo za javno
upravo opravlja svoje naloge.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
"za javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec, številka: 110-16/2005"
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Oddelek za kadre in organizacijo, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se nanaša na razpisano prosto delovno mesto pa
Jože Janež, tel. 01/300-83-67.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 122-176/2005
Ob-14783/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Mi-

nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
svetovalec/ka v službi za investicije in
splošne zadeve.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III, kandidat
bo imenovan v naziv svetovalec III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– visoka strokovna izobrazba ekonomske
ali druge družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami pri delu z javnimi naročili.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma,
pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnega
kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil
kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom
s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo:
»Javni natečaj – svetovalec v Službi za
investicije in splošne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Druge objave
Ob-14397/05
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, 12/03), ter po pooblastilu Komisije Ministrstva za šolstvo
in šport za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 3424 – travnik v izmeri 2028 m2
in stavba v izmeri 278 m2, vpisana v vl. št.
3764 k.o. Lendava, ki v naravi predstavlja nekdanji objekt JLA, in sicer stražnica
»Štefan Kovač« – Lendavske Gorice. Nepremičnina se prodaja kot celota.
2. Izhodiščna cena je 4,421.290 SIT
in je določena v skladu s Poročilom o
izvršeni oceni nepremičnine – stražnice
»Štefan Kovač« – Lendavske Gorice, ki ga
je izdelal Sving d.o.o., družba za svetovanje in inženiring v gradbeništvu, št. elab.:
1D-8-04 z dne 2. 9. 2004 ter v skladu z
dodatkom k poročilu o izvršeni oceni št.
1D-8-04a z dne 11. 4. 2005.
3. Ponudba mora biti predložena v
pisni obliki priporočeno ali osebno vročena na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, s
pripisom »za nakup Štefan Kovač – Lendavske Gorice«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni
od objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcije v višini 10%
vrednosti izklicne cene na transakcijski
račun proračuna RS: 01100-6300109972,
sklic na št. 18 33111-7141998-20050000.
Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v
kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 10 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično
osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer
ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma ki ima sedež v
drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– davčno številko in številko računa
(naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je
predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni
po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujene
kupnine. V primeru, da prispe več enakih

ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS,
št. 12/03).
10. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni
od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine
se opravita po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventualne druge
stroške v zvezi s pogodbo in stroške v
zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/
234-86-00. Ogled nepremičnin je mogoč
po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Ob-14399/05
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, 12/03), ter po pooblastilu Komisije Ministrstva za šolstvo
in šport za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 390/2 – poslovna stavba v izmeri
185 m2, funkcionalni objekt v izmeri 10
m2 in dvorišče v izmeri 2242 m2, vpisana
v vl. št. 114 k.o. Gaj nad Mariborom, na
naslovu Gaj nad Mariborom 16, Brestrnica, ki v naravi predstavlja nekdanji objekt Jugoslovanske armade, preurejen v
počitniški dom. Nepremičnina se prodaja
kot celota.
2. Izhodiščna cena je 14,018.700 SIT
in je določena v skladu s Poročilom o
izvršeni oceni nepremičnine – zavetišča
»Gaj«, ki ga je izdelal Sving d.o.o., družba
za svetovanje in inženiring v gradbeništvu,
avgusta 2003 in v skladu s revalorizacijo
cenitve z dne 8. 7. 2004 ter v skladu z
dodatkom k poročilu o izvršeni oceni št.
11A-08-03a z dne 11. 4. 2005.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročena
na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za nakup objekta Flander«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni
od objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcije v višini 10% vrednosti izklicne cene
na transakcijski račun proračuna RS:
01100-6300109972, sklic na štev. 18
33111-7141998-20050000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
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6. Ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično
osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer
ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma ki ima sedež v
drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– davčno številko in številko računa
(naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je
predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni
po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujene
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03).
10. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni
od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine
se opravita po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventualne druge
stroške v zvezi s pogodbo in stroške v
zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/
234-86-00. Ogled nepremičnin je mogoč
po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Ob-14401/05
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter po
pooblastilu Komisije Ministrstva za šolstvo
in šport za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja, objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 294/2, stanovanjska stavba v izmeri 169 m2, parc. št. 294/3, stavbišče v
izmeri 19 m2 in parc. št. 294/4, dvorišče
v izmeri 367 m2, vpisane v vl. št. 245 k.o.
Planina, ki v naravi predstavlja nekdanji
objekt Jugoslovanske armade, stavbo
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stražarnice in pripadajoče stavbno in kmetijsko zemljišče. Nepremičnina se prodaja
kot celota nepremičnin.
2. Izhodiščna cena je 8,954.899 SIT
in je določena v skladu s Poročilom o izvršeni oceni nepremičnine – Objekt Planina pod Golico št. 47, ki ga je izdelal
Sving d.o.o., družba za svetovanje in inženiring v gradbeništvu, dne 2. 9. 2004,
ter v skladu s revalorizacijo cenitve z dne
8. 4. 2005.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročena
na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za nakup Planina pod Golico«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni
od objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcije v višini 10%
vrednosti izklicne cene na transakcijski
račun proračuna RS: 01100-6300109972,
sklic na št. 18 33111-7141998-20050000.
Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v
kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v
roku 10 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično
osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer
ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma ki ima sedež v
drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati;
– davčno številko in številko računa
(naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je
predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni
po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujene
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS,
št. 12/03).
10. Prodajna pogodba bo predložena
v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni
od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine
se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventualne druge
stroške v zvezi s pogodbo in stroške v
zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/
234-86-00. Ogled nepremičnin je mogoč
po dogovoru.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana
Št. 6/01-465-12-38/2004

Ob-14404/05

Občina Vrhnika na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00,
36/01), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in Sklepa Občinskega sveta občine
Vrhnika št. 1/02-403-02-5/04 z dne 27. 12.
2004 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja na
območju, ki je namenjeno gradnji
enega ali več oblikovno usklajenih
poslovno–storitvenih objektov s
skupno prometno in komunalno
infrastrukturo
1. Predmet javnega razpisa sta naslednji zemljišči, vpisani v vložek št.: 1713 k.o.
Vrhnika:
– parc. št. 2729/23, k.o. Vrhnika, cesta
v izmeri 3.766 m2,
– parc. št. 2729/24, k.o. Vrhnika, cesta
v izmeri 9 m2.
Izhodiščna cena zemljišč v skupni izmeri 3.775 m2 je 22,650.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV. Celotna vrednost zemljišča z vključenim DDV znaša 27,180.000 SIT, od tega znaša DDV
4,530.000 SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.
2. V izhodiščni ceni ni zajet strošek
komunalnega prispevka, ki ga je dolžan
graditelj plačati pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe, ki so
registrirane v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe
pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb,
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093, s pripisom »Za
javno zbiranje ponudb – nakup zemljišč«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Na območju zemljišč je predvideno
urejanje z lokacijskim načrtom. Predlog
za sprejem lokacijskega načrta mora predlagati izbrani ponudnik.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, z oznako »Za javno zbiranje
ponudb – prodaja zemljišč – Ne odpiraj«
najkasneje do vključno torka, 7. 6. 2005,
do 10. ure. Na ovojnici mora biti naveden
točen naziv ponudnika. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, se bodo štele za
neveljavne.

7. Do roka za oddajo ponudbe, ki je
določen v javnem zbiranju ponudb, lahko
ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudnik lahko umakne oddano ponudbo do
roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
8. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naziv in sedež ponudnika,
– podatke o odgovorni osebi,
– matično številko,
– identiﬁkacijsko številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene, določene v tem javnem zbiranju ponudb,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o stanju na
bančnih računih ali druge garancije).
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
– podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja s pogoji javnega
zbiranja ponudb.
10. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 9. in 10. točke
razpisa.
11. Izbran je ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino.
12. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem zbiranju ponudb,
in sicer v roku 7 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 20 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
14. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli
do sklenitve pravnega posla.
15. Stroške overitve podpisov pri notarju plača prodajalec, kupec pa nosi stroške
davka na dodano vrednost in zemljiškoknjižne izvedbe kupoprodajne pogodbe.
16. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
7. 6. 2005, ob 10.30, v sejni sobi Občine
Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
17. Podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb
lahko zainteresirani dobijo na Občini Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, kontaktna oseba: Irena Čeč, tel. 01/
755-54-42, e-mail: irena.cec@vrhnika.si.
Občina Vrhnika
Ob-14520/05
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe Ljubljanske
mlekarne d.d.
1. Predmet prodaje je 36.795 delnic
družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-
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jeva 63, Ljubljana. Nominalna vrednost
delnice je 1.000 SIT. Osnovni kapital družbe znaša 4.381,933.000 SIT.
2. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega ponujenega paketa delnic
delniške družbe.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in ﬁzične osebe. Pravne
osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 1,000.000 SIT. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U.d.o.o., št.
02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s
pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic Ljubljanske mlekarne d.d.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh
po končanem izboru.
6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno
zbiranje ponudb za nakup delnic družbe
Ljubljanske mlekarne d.d. – ne odpiraj«,
najpozneje do 15. 6. 2005.
7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so
objavljeni na internetnem naslovu www.
dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo
na naslovu D.S.U. d.o.o., vsak delavnik
med 9. in 11. uro, pri Ksenji Hornung, tel.
01/589-48-81.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.

Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in
podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo
o plačani kavciji se pošlje priporočeno v
zaprti ovojnici na naslov Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom »Ne
odpiraj, ponudba za nakup letala«.
7. Prodajalec bo pisno obvestil prijavitelje o izboru ter izbranemu prijavitelju ponudil pogodbo v podpis. Če izbrani prijavitelj v roku 15 dni po prejemu obvestila o
izboru ne bo sklenil pogodbe in v roku poravnal celotne kupnine, prodajalec zadrži
vplačano kavcijo in lahko sklene pogodbo
z naslednjim najugodnejšim prijaviteljem.
Prijaviteljem, ki ne bodo izbrani, bo prodajalec vrnil kavcijo najkasneje 30. 9. 2005.
8. Kontaktna oseba prodajalca: Marjan
Bojič, telefon +386 41/623-365.
9. Prodajalec bo upošteval vse prijave, ki jih bo prodajalec prejel najkasneje
21. 7. 2005.
Prijavitelji so vezani na svojo prijavo
do 30. 9. 2005.
10. Vlada RS lahko do sklenitve prodajne pogodbe postopek prodaje ustavi.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije

Ob-14584/05
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 24. 6.
2005. Upnike prosimo, da svojo pripravljenost sporočijo na naš naslov.
Prevent gradnje NGR, d.d.
Uprava družbe
Ob-14638/05
Na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/02 in 77/03), Odloka o
programu prodaje državnega ﬁnančnega
in stvarnega premoženja za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03, 86/04 in 37/05)
ter sklepa vlade št. 478-82/2005 z dne
19. 5. 2005, Generalni sekretariat Vlade

RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Slovenija, objavlja
prodajo letala Learjet 35 A
1. Prodajalec: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386-1/478-15-10,
elektronski naslov: gp.gs@gov.si.
2. Predmet prodaje: poslovno letalo.
Tip letala: Bombardier – Learjet 35A;
reg. oznaka: S5 – BAA; serijska številka: 35 – 618; leto izdelave: 1986; skupno
število opravljenih ur: 6535; število poletov: 5337 status letala: opravljen 12-letni
pregled pri 2615 urah in 1999 pristankih.
Redno servisiran pri družbi Aerodienst,
Nürnberg, Nemčija, zadnji servis zaključen aprila 2005.
Vgrajena oprema in sistemi: RVSM,
CAT II, GPWS, T/R 4000 DEE HOWARD,
COLLINS EFIS – 85A, VHF (2), KHF – 950
(2), DME (2), ELT, Dual UNS 1B PLUS.
Motorji:
– HONEYWELL TFE – 731 – 2 – 2B,
– L/H P/N 3070300 – 5, S/N P89597;
TT6467: Hrs, 5252 cyc,
– R/H P/N 3070300 – 5, S/N P89601;
TT6535: Hrs, 5337 cyc,
– TBO L/H & R/H 2615 Hrs, 1999 cyc.
3. Izklicna cena letala je 370,000.000
SIT. Prijave za nakup z nižjo ponujeno
ceno ne bodo upoštevane.
Za kupca bo izbran tisti prijavitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da najvišjo ceno ponudita hkrati dva ali več prijaviteljev, se izbere najugodnejši prijavitelj
na podlagi dodatnih pogajanj s prijavitelji z
isto ceno. V primeru neuspešnih pogajanj
bo izbran prijavitelj, ki je prvi oddal prijavo
(upoštevan bo lokalni čas prijavitelja). V
primeru, da najvišjo ceno ponudita hkrati
dva ali več prijaviteljev, da naknadna pogajanja niso uspešna in da sta prijavitelja
oddala ponudbo na isti dan, prodajalec izbere svojega sopogodbenika z žrebom.
4. Bistvena sestavina pravnega posla
je pravočasno plačilo kupnine po podpisu
pogodbe in sicer 8 dni po izstavitvi računa
s strani prodajalca.
5. Letalo je na ogled na Letališču Ljubljana. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in prodajo letala se
lahko naslovi na gp.gs@gov.si oziroma na
tel. št. +386 41/623-365.
6. Prijavitelj izpolni prijavo v pisni obliki tako, da natisne, izpolni in podpiše
obrazec ponudbe in obrazec pogodbe, ki
sta dostopna na spletni strani: http://www.
vlada.si/aktualno/razpisi/odprodaje.
Na
navedeni spletni strani so dostopne tudi
druge informacije v zvezi z letalom.
V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek
za posredovanje obeh obrazcev in drugih
informacij na elektronski naslov: gp.gs@gov.si.
Obrazci so v angleškem in slovenskem
jeziku, izpolni se jih lahko v enem izmed
obeh jezikov. V primeru dvoma o pomenu posameznih izrazov obrazca ponudbe
in obrazca pogodbe prevlada slovenska
različica.
Prijavitelj
je
dolžan
vplačati kavcijo v višini 37,000.000 SIT
na račun 01100-6300109972, sklic
15113-7201010-2005.
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Ob-14649/05
Povabilo k oddaji ponudbe
za opravljanje gradbeno-obrtniških
del, servisnega vzdrževanja kotlovnic
ter hišniških del in čiščenja
1. Naročnik – upravnik večstanovanjskih, stanovanjsko poslovnih in poslovnih
stavb – Alpdom, inženiring d.d., Radovljica.
2. Predmet ponudbe je opravljanje
gradbeno obrtniških del, del servisnega
vzdrževanja kotlovnic ter hišniških del in
čiščenja v stavbah na področju Radovljice,
Bleda in Bohinja, ki so v upravljanju družbe Alpdom, inženiring d.d., Cankarjeva 1,
Radovljica.
Gradbeno obrtniška dela zajemajo: obnove različnih vrst streh skupaj s kleparskimi deli, različna zidarska dela, slikopleskarska dela, polaganje različnih tlakov,
mizarska dela, ključavničarska in elektroinstalacijska dela, izdelava parkirišč z vrtnarsko ureditvijo ipd.
Servisno vzdrževanje kotlovnic zajema
vzdrževanje kotla in gorilnika ter regulacije avtomatik ter drugih naprav v kotlovnicah.
Hišniška dela in čiščenje zajema: čiščenje površin v skupnih prostorih, košnja,
čiščenje žlebov, peskolovov, manjša popravila ipd.
3. Dela se bodo opravljala v imenu in
za račun etažnih lastnikov.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu upravnika Alpdom, inženiring d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, pri Barbari Malenšek ali spletni
strani http://www.alpdom.si/.
5. Ponudnik je lahko vsak izvajalec, ki
ima ustrezne kadrovske kapacitete in delovne izkušnje za posamezno vrsto dela
ter izpolnjuje zakonsko predpisana določila za opravljanje dejavnosti.
6. Sposobnost ponudnik dokaže z oddajo izpolnjene razpisne dokumentacije.
Merila za izbor ponudnikov: usposobljenost ponudnika, konkurenčnost cen,
odzivni čas, reference, plačilni pogoji,
ostale dodatne ugodnosti. Podrobneje so
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merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. 6. 2005
do 12. ure na sedežu upravnika.
8. Ponudniki za posamezno vrsto del
bodo o izbiri obveščeni do 20. 6. 2005.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba o sodelovanju. Upravnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov in da za posamezen
sklop opravil zbiranje ponudb ponovi..
Alpdom, inženiring d.d., Radovljica
Ob-14739/05
Terme Maribor turizem, zdravstvo,
rekreacija d.d., Ulica heroja Šlandra 10,
2000 Maribor (v nadaljevanju »prodajalec«) objavlja
poziv za javno zbiranje pisnih ponudb
za nakup nepremičnine
1. Ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup nepremičnin:
a) »Šport hotel Areh« na Pohorju, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri 2461 m2, ležeče na parc. št. 109, vl.
št 148, k.o. Lobnica,
b) »Motel Pesnica«, Pesnica 39, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri 2803 m2, ležeče na parc. št., 541, vl.
št. 320, k.o. Ranca.
2. Postopek prodaje bo potekal z zbiranjem zavezujočih ponudb kupcev, podanih na temelju pregleda dokumentacije
o nepremičnini ter (po želji) ogleda nepremičnine.
3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno-kupljeno.
4. Ponudniki izrazijo interes za nakup
pisno na naslov Terme Maribor d.d., Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor, do
vključno 6. junija 2005.
5. Na podlagi izraženega interesa za
nakup prodajalec do 10. junija 2005 pozove ponudnike, da pregledajo dokumentacijo o nepremičnini na sedežu družbe
Terme Maribor, d.d., Ulica heroja Šlandra
10, 2000 Maribor, vsak delavnik med 8. in
10. uro ter jim vroči izhodiščne minimalne
prodajne predloge.
6. Rok za oddajo zavezujočih ponudb
je 30. junij 2005. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov
Terme Maribor d.d., Ulica heroja Šlandra
10, 2000 Maribor, najkasneje do 30. junija
2005 do 16. ure po lokalnem času v izvirniku, v zapečatenih ovojnicah in s pripisom; »Ponudba za nakup Hotela Areh –
ne odpiraj«, oziroma »Ponudba za nakup
Motela Pesnica – ne odpiraj«. Podrobna
navodila bodo podana v dokumentaciji o
nepremičnini. Prodajalec lahko kadarkoli
podaljša rok za predložitev ponudb.
7. Prodajalec lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Nadalje lahko prodajalec v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi
od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter
preciziranje pogojev prodaje. Prav tako
lahko prodajalec brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine po-
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stopek ali pogajanja, ne da bi za to navedel razlog.
8. Prodajalec ni vezan na izhodiščne
minimalne prodajne pogoje.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin
je Andrej Rakovič, Terme Maribor d.d.,
telefon 02/23-44-308, faks 02/23-44-330,
e-pošta: andrej.rakovic@termemb.si, vsak
delavnik od 10. do 14. ure.
11. Prodajalec lahko v katerikoli fazi
postopka, vse do sklenitve prodajne pogodbe, ustavi postopek prodaje, pri čemer
ni dolžan ponudnikom povrniti eventuelno
nastalih stroškov postopka.
Terme Maribor turizem,
zdravstvo, rekreacija d.d.
Št. 032-04/2003-6-IV
Ob-14770/05
Na podlagi 16. člena Statuta Občine
Bovec (Uradno glasilo 6/99), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Bovec sprejetega
na 20. redni seji dne 18. 3. 2005, Občina
Bovec objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel.
05/384-19-00, faks 05/384-19-15.
II. Predmet prodaje je: stanovanje št.
15, ki se nahaja v stavbi z naslovom Brdo
20, Bovec, identiﬁkacijska številka stavbe
220700535, na parc. št. 1411/1 k.o. Bovec v velikosti 66,70 m2 s kletjo v izmeri
2,90 m2, kar skupaj znese 69,60 m2.
Stanovanje je zasedeno in ga uporablja
najemnik na podlagi sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas.
Stanovanje še ni vpisano v zemljiško
knjigo kot etažna lastnina.
Izhodiščna vrednost nepremičnine je
8,690.000 SIT.
III. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec z oznako
»ponudba za nakup stanovanja Brdo 20
Bovec« – ne odpiraj;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini
(varščino je treba plačati na TRR Občine
Bovec št. 01206-0100015128, z navedbo
» št. 032-04/2003-6-IV, varščina v zvezi z
javno ponudbo za nakup stanovanja Brdo
20 Bovec), ter natančno navesti ponujeno
ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od sprejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; Stanova-

nje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Varščina se uspešnemu ponudniku
vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne v 8 dneh od sprejema sklepa o
izboru, brez obresti. Pravice in obveznosti
pogodbenih strank se podrobno opredelijo
v prodajni pogodbi;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje, ki
je predmet te javne ponudbe, imajo pod
enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroški sestave pogodbe, plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo…).
Upoštevale se bodo le ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
se ne bodo upoštevale.
Pravočasno poslane in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana
s strani župana Občine Bovec ter bo vse
ponudnike o izbiri pisno obvestila.
IV. Podrobnejše informacije lahko
ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, tel.
05/384-19-00, pri tajniku Šušteršič Miranu
po predhodni najavi.
Občina Bovec

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/57-2000
Ob-14614/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 15, kjer je vpisana politična stranka Združena lista socialnih demokratov, s skrajšanim imenom Združena
lista in s kratico imena ZLSD ter s sedežem v Ljubljani, Levstikova ulica 15, vpiše sprememba statuta, sprememba imena
stranke v: Socialni demokrati, sprememba kratice imena v: SD, sprememba znaka
in sprememba zastopnika ter izbriše skrajšano ime Združena lista.
Znak stranke je rdeče srce, rumena
zvezda in zelen lipov list na modrem polju
in kratica stranke v beli barvi na rdečem
polju.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Uroš Jauševec.

Ob-14633/05
AS Aktivna Slovenija, Komenskega 12,
Ljubljana objavlja:
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Št.

Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
v SIT
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
3.Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter zasebnikov
4. Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino
5. Drugi prihodki
Celotni prihodki

7,378.848,42
13,348.081,42

II. ODHODKI
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki

30,861.089,82
14,458.991,13
45,320.080,95

3,754.130,00
1,695.413,00
519.690,00

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

31,971.999,53

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
v SIT
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne ﬁnančne naložbe
3. Kratkoročne ﬁnančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih
5. Druga sredstva
Skupaj sredstva

3,455.250,88
3,455.250,88

II. OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
3. Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
4. Poslovni izid
5. Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

35,427.250,41
- 31,971.999,53
3,455.250,88
Aktivna Slovenija

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-7/2004/15
Ob-14539/05
Sindikat 113 – policistov, kriminalistov in uslužbencev Slovenije se določi
kot reprezentativni sindikat v poklicu kriminalistično-tehnični izvedenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-12/2005 1002
Ob-14538/05
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom: Statut sindikata Connex-Certus d.d.
KNSS-Neodvisnost, z dne 6. 3. 2005, s
sedežem sindikata v Mariboru, Linhartova
ulica 22.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 09, z dne 10. 5. 2005.
Identiﬁkacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat Connex-Certus d.d.
KNSS Neodvisnost, je 1742914.
Št. 101-4/2005-6

Ob-14594/05

Za Sindikat delavcev Globtour d.o.o.,
Sindikat delavcev gostinstva in turizma,
Jalnova 70, 100 Ljubljana, prej Baragova
5, 1000 Ljubljana, katerega pravila so bila
vpisala pod zaporedno številko 7/2001 pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad,
in je bil z dne 10. 3. 2005 sindikat izbrisan iz
evidence statutov sindikatov, se sedaj pravila vpišejo v evidenco sindikatov pod zaporedno številko 174 z dne 28. 4. 2005 in se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi
Vič-Rudnik.
Št. 101-11/2005

Ob-14595/05

1. Veljavna pravila Sindikata delavcev
Ursa – Solidarnost, s sedežem v Novem
mestu, Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, ki so bila dne 3. 12. 2004 sprejeta na
ustanovnem zboru sindikata, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 198.

52 / 27. 5. 2005 /

Stran

3987

Št. 101-2/2005
Ob-14615/05
Upravna enota Tolmin, se z dnem izdaje te odločbe izbriše iz evidence statutov
sindikatov v hrambi, Sindikat podjetja TIK
Kobarid, s sedežem v Kobaridu, Goriška
cesta 5/a.
Pravila sindikata so bila vpisana v evidenco dne 19. 5. 1993 pod zap. št. 7 z nazivom Pravila sindikata podjetja TIK Kobarid.
Št. 101-3/2005
Ob-14616/05
1. Ugotovi se, da se spremeni ime sindikata: »Sindikat upravnih organov Občine
Jesenice« s sedežem na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 78, katerega pravila so bila
z odločbo št. 026-038/93 z dne 3. 5. 1993
vzeta v hrambo pri Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo Občine Jesenice
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 14, tako, da se pravilno glasi:
»Sindikat upravne enote, občin in izpostav
ministrstev Jesenice«.
2. Pravila sindikata z novim imenom se
vzamejo v hrambo ter se v evidenci statutov
sindikatov pri zaporedni številki 14 vpiše
sprememba imena sindikata v skladu s to
odločbo.
Št. 0404-101-1/2005
Ob-14617/05
Pravila za delovanje Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica se dne 18. 5. 2005 vpiše v evidenco
statutov sindikatov Upravne enote Ribnica
pod zaporedno številko: 28. Pravila hrani
Oddelek za občo upravo, skupne in splošne
zadeve Upravne enote Ribnica.
Št. 101-13/2005 1002
Ob-14618/05
Pravila sindikata podjetja IGM Hoče,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, z dne 12. 5. 1993,
pod zaporedno številko 033, so bila spremenjena in sprejeta na članskem sestanku
sindikata, dne 21. 4. 2005, in odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata družbe Prevent
gradnje IGM d.d. Hoče, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: ZSSS, Sindikat družbe Prevent gradnje IGM d.d. Hoče, s sedežem
sindikata v Spodnje Hoče, Miklavška cesta 40, Hoče.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 10, z dne 18. 5. 2005.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-14523/05
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, objavlja
cene storitev
za klice v druga ﬁksna omrežja na
številke 0599xxxxx
Od dne 1. 6. 2005 Telekom Slovenije ponuja klice v ﬁksno omrežje SiOL d. o. o. Cenik klicev se tako po novem glasi:

Stran

3988 /

Št.
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Postavka nomenkl.

1.
1.3.
1.3.1.
Opomba:

1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.2.
Opomba:

1.3.2.1.
Opomba:

Naziv storitve
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Enota mere

Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Stopnja
davka

TELEFONSKE STORITVE
CENE KLICEV
Klici v notranjem telefonskem prometu znotraj ﬁksnega javnega omrežja Telekoma Slovenije
Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v ﬁksnem telefonskem omrežju znotraj omrežja Telekoma Slovenije. Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje
obračunskega intervala je 1 minuta in je enako za čas večje in manjše prometne obremenitve.
Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih in
z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.
Redna tarifa (v času večje prometne obremenitve)
minuta
5,25
6,30
20%
Znižana tarifa (v času manjše prometne
obremenitve)
minuta
4,20
5,04
20%
Klici v mednarodnem prometu (cene po območjih)
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s. Zaračunava se
vsak začeti časovni interval.
Razvrstitev držav po območjih:
Območje 1: Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska.
Območje 2: Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Kanada, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica, Združene
države Amerike, ZDA-Aljaska, ZDA-Havaji, Združeno kraljestvo.
Območje 3: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Makedonija nekdanja jugoslovanska republika, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in Črna
Gora.
Območje 4: Alžirija, Andora, Avstralija, Bahami, Belorusija, Ciper, Ferski otoki, Francoska Gvajana,
Gibraltar, Guadeloupe, Islandija, Maroko, Martinique, Moldavija republika, Reunion, Ruska Federacija, Saint Pierre in Miquelon, Tunizija, Turčija, Ukrajina.
Območje 5: Ameriška Samoa, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Azerbajdžan,
Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Burkina Faso, Čile, Deviški
otoki (Britanski), Deviški otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska republika, Filipini, Gabon, Gambija,
Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Hongkong, Indija, Iran islamska republika, Izrael,
Jamajka, Japonska, Jemen, Južna Afrika, Kajmanski otoki, Kazahstan, Kolumbija, Komori, Kongo,
Kongo (demokratična republika), Koreja republika, Kuvait, Libanon, Libijska Arabska Džamahirija,
Malavi, Maldivi, Malezija, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mikronezija federativne države, Montserrat, Mozambik, Namibija, Niger, Nizozemski Antili, Nova Zelandija, Oman, Otoki Turks In Caicos,
Portoriko, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Salvador, Saudova
Arabija, Severni Marianski otoki, Sierra Leone, Singapur, Sirska arabska republika, Svazi, Šrilanka,
Tadžikistan, Tajvan provinca Kitajske, Tanzanija združena republika, Trinidad In Tobago, Urugvaj,
Venezuela, Zahodna Samoa, Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki.
Območje 6: Afganistan, Angola, Anguilla, Armenija, Bangladeš, Brunej država, Burundi, Butan,
Cookovi otoki, Čad, Džibuti, Egipt, Ekvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francoska Polinezija, Grenlandija, Guam, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indonezija, Irak, Jordanija, Kambodža, Kamerun,
Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Koreja, Demokratična ljudska republika., Kostarika,
Kuba, Jordanija, Kambodža, Kamerun, Karibi, Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Koreja,
Demokratična ljudska republika, Kostarika, Kuba, Laoška ljudska demokratična republika, Lesoto,
Liberija, Macao, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mehika, Mjanmar, Mongolija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Nova Kaledonija, Otoki Wallis in Futuna, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru, Salomonovi Otoki,
Sejšeli, Senegal, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam, Tajska,
Togo, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zambija, Zimbabve.
Območje 7: Avstralsko zunanje ozemlje, Diego Garcia, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki (Malvini), Gvineja, Nauru, Niue, Norfološki otoki, Palau, Papua nova Gvineja, Saint Helena, Sao Tome in
Principe, Tuvalu, Vzhodni Timor.
Območje
ččje 1 (ob. 1)
minuta
25,00
30,00
20%
Območje
ččje 2 (ob. 2)
minuta
28,00
33,60
20%
Območje
ččje 3 (ob. 3)
minuta
39,00
46,80
20%
Območje
ččje 4 (ob. 4)
minuta
76,00
91,20
20%
Območje
ččje 5 (ob. 5)
minuta
114,00
136,80
20%
Območje
ččje 6 (ob. 6)
minuta
195,00
234,00
20%
Območje
ččje 7 (ob. 7)
minuta
610,00
732,00
20%
Mobilni dodatek
Za klice v mobilna omrežja držav, ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz Slovenije v
mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo (cene po
območjih) tudi mobilni dodatek. Opredeljenih je 7 razredov mobilnih dodatkov. Posamezna države
se razporejajo v posamezne razrede mobilnih dodatkov glede na višino cene terminacije v mobilno
omrežje te države.
Razvrstitev držav glede na višino mobilnega dodatka:
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Postavka nomenkl.

Naziv storitve

Št.
Enota mere
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Cena v SIT
(brez davka)

Cena v SIT (z
davkom)

Stran

3989

Stopnja
davka

Mobilni dodatek 1: Albanija, Azerbajdžan, Bocvana, Bolivija, Burkina Faso, Ciper, Indonezija, Iran
islamska republika, Jemen, Kamerun, Kazahstan, Koreja republika, Libijska arabska džamahirija,
Madagaskar, Malezija, Malta, Moldavija republika, Monako, Panama, Saudova Arabija, Sejšeli,
Senegal, Slonokoščena obala, Svazi, Tajvan provinca Kitajske, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski
emirati.
Mobilni dodatek 2: Alžirija, Armenija, Filipini, Izrael, Kenija, Latvija, Litva, Martinique, Paragvaj,
Norveška, Urugvaj.
Mobilni dodatek 3: Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Gibraltar, Irska, Maroko, Srbija
in Črna gora.
Mobilni dodatek 4: Avstralija, Bolgarija, Gruzija, Jordanija, Libanon, Makedonija nekdanja jugoslovanska republika, Namibija, Nigerija, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, Venezuela,
Združeno kraljestvo.
Mobilni dodatek 5: Belgija, Danska, Finska, Francoska Gvajana, Hrvaška, Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Portugalska, Reunion, Španija.
Mobilni dodatek 6: Andora, Argentina, Avstrija, Čile, Guadeloupe, Japonska, Južna Afrika,
Madžarska, Nizozemska, Nova Zelandija, Švica.
Mobilni dodatek 7: Francija, Grčija, Lihtenštajn.

1.3.3.
Opomba:
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.2.1.
Opomba:

1.3.3.2.2.
Opomba:
1.3.3.2.2.1
1.3.3.2.2.2
1.3.4.
Opomba:
1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.5.
Opomba:

Mobilni dodatek 1 (md. 1)

minuta

10,00

12,00

20%

Mobilni dodatek 2 (md. 2)

minuta

15,00

18,00

20%

Mobilni dodatek 3 (md. 3)

minuta

20,00

24,00

20%

Mobilni dodatek 4 (md. 4)

minuta

25,00

30,00

20%

Mobilni dodatek 5 (md. 5)

minuta

30,00

36,00

20%

Mobilni dodatek 6 (md. 6)

minuta

35,00

42,00

20%

Mobilni dodatek 7 (md. 7)
minuta
40,00
48,00
20%
Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas
večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje NMT
(050)
minuta
51,00
61,20
20%
Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje GSM
Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje GSM
(031, 041, 051)
minuta
51,00
61,20
20%
Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d..d v okviru te storitve izbral določeno
telefonsko številko v ﬁksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust za klice iz izbrane številke v ﬁksnem telefonskem omrežju na številko
naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru zahteve za storitev Slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne
omogoča zgoraj omenjenega popusta na naročniških priključkih na katerih je aktivirana dopolnilna
storitev Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk.
Klici iz ﬁksnega v mobilno omrežje GSM (030, 040, 070)
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure. Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom prostih dneh pa od
00. do 24. ure.
V času večje prometne obremenitve
minuta
54,30
65,16
20%
V času manjše prometne obremenitve
minuta
27,34
32,81
20%
Cene klicev v druga ﬁksna omrežja
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 1 minuta. Zaračunava se
vsak začeti časovni interval.
Cene klicev v omrežje Voljatela (na
številsko območje 01 600 0000 do 01 600
9999)
minuta
12,95
15,54
20%
Cene klicev v omrežje SiOL (na številsko
območje 0599 00000 do 0599 99999)
minuta
8,40
10,08
20%
Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov
Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do drugih
storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku tk
storitev v notranjem in mednarodnem prometu.
Telekom Slovenije, d. d.
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Objave
gospodarskih družb
Ob-14755/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 50 z dne
20. 5. 2005, sta bili pod Ob-13494/05 in
Ob-13710/05, pomotoma objavljeni dve objavi o predložitvi pogodbe o pripojitvi družbe
KD Group d.d. k družbi KD Holding d.d. na
registrsko sodišče, naročnika KD Holding
d.d., vendar je pravilna samo objava pod
Ob-13710/05.
Uredništvo
Ob-14572/05
Upravi družb HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora, d.d., Kranjska Gora, Borovška 99, vpisana pod vložno
številko 064/10009800 Okrožnega sodišča
v Kranju, in Kompas Hoteli d.d. Kranjska
Gora, Borovška 100, vpisane pod vložno
številko 1/05395/00 Okrožnega sodišča v
Kranju, na podlagi 516/1 člena ZGD objavljata obvestilo, da sta dne 23. 5. 2005
Okrožnemu sodišču v Kranju kot registrskemu sodišču predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se družba Kompas Hoteli d.d.
Kranjska Gora, Borovška 100, kot prevzeta
družba pripada družbi HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora, d.d.,
Kranjska Gora, Borovška 99, kot prevzemni
družbi.
Najkasneje mesec dni pred zasedanjem
skupščin obeh v pripojitvi udeleženih družb
bo delničarjem vsake družbe na sedežu
družbe HTP Gorenjka, hotelsko turistično
podjetje Kranjska Gora, d.d. v Kranjski Gori,
Borovška 99, in na sedežu družbe Kompas Hoteli d.d. v Kranjski Gori, Borovška
100, omogočen pregled listin iz drugega
odstavka in tretjega odstavka 516. člena
ZGD. Vsak delničar ima pravico zahtevati,
da mu družba najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno da prepis listin iz drugega
odstavka 516. člena ZGD.
Upnike obeh družb upravi opozarjata, da
imajo na podlagi 522. člena ZGD pravico
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako
zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Upravi:
HTP Gorenjka, d.d.
Marjana Novak
Kompas Hoteli d.d.
Tina Habjanič
Ob-14625/05
Na podlagi prvega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper, obvešča delničarje, da je dne 25. 5. 2005 Okrožnemu
sodišču v Kopru, predložila Pogodbo o pripojitvi družbe Slovenica zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana k družbi Adriatic Zavarovalna
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družba d.d. Koper, sklenjeni dne 18. 5. 2005
v notarskem zapisu notarke Erike Braniselj,
ki jo je dne 24. 5. 2005 pregledal nadzorni
svet.
Delničarji imajo od dne 27. 5. 2005 dalje v tajništvu uprave v Kopru, Ljubljanska
cesta 3a, vsak delovni dan v času od 9. do
14. ure na vpogled vse listine iz drugega odstavka 516. člena ZGD. Vsakemu delničarju
bo družba na njegovo zahtevo, najkasneje
naslednji delovni dan po vložitvi pisne zahteve, izročila brezplačen prepis navedenih
listin.
Dušan Novak
Predsednik uprave
Ob-14630/05
Na podlagi prvega odstavka 516. člena
zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) Slovenica, d.d., Ljubljana, Celovška cesta, Ljubljana, obvešča, da je dne
26. 5. 2005 predložila Okrožnemu sodišču
v Ljubljani pogodbo o pripojitvi, na podlagi
katere naj bi delničarji delniške družbe na
skupščini dne 28. 6. 2005 odločali o združitvi z Adriatic, d.d., Koper. Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal pripojitveni revizor
Ernst&Young d.o.o., Ljubljana in nadzorni
svet družbe.
Nadalje se delničarje Slovenice, d.d.,
Ljubljana, opozarja na njihove pravice iz
drugega odstavka 516. člena ZGD, ki so:
– da lahko od objave tega obvestila do
zasedanja skupščine dne 18. 6. 2005 vsak
delovni dan med 9. in 11. uro vpogledajo na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška cesta
206, v tajništvu uprave sledečo dokumentacijo: pogodbo o pripojitvi delniške družbe,
letna poročila družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi za zadnja tri poslovna leta, skupno
poročilo uprav družb, ki sta udeleženi pri
pripojitvi, revizorjevo poročilo o pripojitvi in
poročili nadzornega sveta družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo naslednji dan brezplačno dala
prepis navedenih listin. Navedene listine
bodo predložene tudi na zasedanju skupščine, uprava pa bo delničarjem dala informacije iz petega in šestega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
Slovenica, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-14767/05
Likvidacijski upravitelj družbe DRI družba za razvoj in investicije d.o.o. – v likvidaciji, Ob zelenici 9, 1210 Ljubljana-Šentvid,
obvešča upnike navedene družbe, da se je
nad družbo dne 12. 5. 2005 pričel postopek
redne likvidacije. Upnike družbe se poziva,
da v roku 30 dni od objave tega obvestila,
svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu upravitelju, in sicer na naslov družbe DRI družba
za razvoj in investicije d.o.o. – v likvidaciji.
Gantar Matjaž, likvidacijski upravitelj

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 2372/05
Ob-14729/05
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, na podlagi 64. člena
Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97)
objavlja, da je Danica Klinar pridobila 2.539

delnic družbe Alpdom, d.d. Radovljica, kar
predstavlja 5,3% delež v osnovnem kapitalu družbe, Marinka Šlibar Vende pridobila
2.637 delnic družbe Alpdom, d.d. Radovljica, kar predstavlja 5,5% delež v osnovnem
kapitalu družbe.
Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-14345/05
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna obdelava, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična
številka 5709202, identiﬁkacijska številka
za davek na dodano vrednost SI79479804,
številka registrskega vložka pri Okrožnem
sodišču v Kopru 1/03736/00
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
in poziv upnikom, da se izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
I. Skupščina družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo
in strojna obdelava, d.o.o., Koper, je dne
14. 12. 2004 na podlagi določila 454. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe:
Registrirani osnovni kapital družbe znaša 58,341.000 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek 32,166.000 SIT, tako da po zmanjšanju osnovnega kapitala, znaša zmanjšani
osnovni kapital družbe 26,175.000 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna
obdelava, d.o.o. se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Varmig, d.o.o., Koper

Sklici skupščin
Ob-14346/05
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana,
d.d., vabi delničarje na
9. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v četrtek 30. 6. 2005 ob 12. uri
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. (nova
parkirna hiša), Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani
organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2004.
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Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., za leto
2004 in pozitivnim stališčem k poročilu
revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno sodelovanje,
d.o.o., za poslovno leto 2004 ter potrditvijo
letnega poročila za leto 2004 na 28. seji
nadzornega sveta dne 5. 4. 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem izkazu poslovnega izida za poslovno leto 2004, ki na
dan 31. 12. 2004 znaša 1.727,206.493,40
SIT, uporabi za naslednje namene:
a) Za dividende prednostnim in
navadnim
delničarjem
se
nameni
911,166.480,00 SIT bilančnega dobička,
ki je bil oblikovan kot sledi:
– v višini 502,154.204,02 SIT iz prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let
(73.870,00 SIT iz leta 1996, 47.703,00 SIT
iz leta 1998, 387,875.724,75 SIT iz leta
2001 in 114,156.906,27 SIT iz leta 2002),
– v višini 409,012.275,98 SIT s sprostitvijo statutarnih rezerv (180,963.677,00 SIT
iz statutarnih rezerv, oblikovanih iz dobičkov, ustvarjenih do vključno leta 1996,
147,707.330,00 SIT iz statutarnih rezerv, oblikovanih iz dobička leta 1997 in
80,341.268,98 SIT iz statutarnih rezerv,
oblikovanih iz dobička leta 1998).
b) Za druge rezerve se nameni
816,040.013,40 SIT bilančnega dobička,
ki je bil oblikovan iz čistega dobička poslovnega leta 2004.
Dividende
v
skupnem
znesku
911,166.480,00 SIT se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh
mesecev po sprejemu sklepa skupščine
vsem delničarjem, ki so na dan 4. 7. 2005
vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastnikom vseh delnic, tako prednostnih participativnih kot navadnih, pripada dividenda
v znesku 240,00 SIT bruto na delnico.
3. 2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2004, s katero potrdi in odobri njuno delo
v letu 2004.
4. Uporaba Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
soglasju nadzornega sveta skupščina
na podlagi 3. točke enajstega odstavka
51. člena Zakona o gospodarskih družbah odloči, da družba Aerodrom Ljubljana, d.d., od 1. 1. 2006 dalje in najmanj za
obdobje petih let sestavlja računovodska
poročila iz prvega odstavka 56. člena Zakona o gospodarskih družbah v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
5. Predlog za imenovanje revizorja
družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto
2005 revizijsko družbo KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
Aerodroma Ljubljana, d.d.

prostih sestavin kapitala za kritje čiste izgube v višini 180,765.000 SIT, in sicer:
– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih
let 57,547.000 SIT,
– zakonske rezerve 11,258.000 SIT,
– statutarne rezerve 54,297.000 SIT,
– splošni prevrednotovalni popravek
57,663.000 SIT,
tako,da znaša bilančna izguba (čista
izguba – proste sestavine kapitala) 0 SIT.
2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta za mandatno obdobje štirih let se imenujejo: Janez Rozman, Dunja Žmavc, Borut
Razdevšek.
Novo imenovani člani nadzornega sveta
nastopijo svoj mandat 18. 7. 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2005 imenuje družbo za
revidiranje BDO EOS Revizija d.o.o.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb Statuta ter predlogi sklepov je na voljo delničarjem na vpogled v
pravno kadrovskem področju družbe v Ljubljani, Tržaška cesta 40, vsak delavnik od 11.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
v pravno kadrovskem področju družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Velika sejna soba bo odprta 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ilirija d.d.
uprava družbe

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., se kot predstavniki delničarjev za štiri
letno mandatno obdobje, ki prične teči s
4. 7. 2005 izvolijo: Janez Potočnik, Miloš
Bevc, Janez Čadež, Peter Habjan, Dušan
Hočevar, David Benedek in Miro Sotlar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 10. do
11. ure od dneva objave dnevnega reda, do
dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7 dneh
po objavi tega sklica upravi družbe na naslov Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik
130a, 4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi
d.d. dne 22. 6. 2005, ki bodo sami ali prek
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem sklica skupščine, oziroma najkasneje do 27. 6. 2005 do
11. ure na naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identiﬁcirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Št. 17/2005
Ob-14347/05
Na podlagi 10. in 11. člena Statuta delniške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d., Tržaška
cesta 40, Ljubljana,
ki bo 6. 7. 2005 ob 14. uri v veliki sejni
sobi v 2. nadstropju poslovne zgradbe Ilirija
d.d. v Ljubljani, Tržaška cesta 40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Marija Klančar in Majda
Bratkovič.
Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2004.
3. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa o pokrivanju čiste izgube za leto 2004 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljena čista izguba za leto
2004 v višini 180,765.000 SIT se pokrije iz
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Št. 132/200
Ob-14349/05
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
10. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. junija 2005
ob 11. uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Janko Pučnik. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat ter imenuje notar po predlogu
sklicatelja Stanislav Bohinc.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2004, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2004.
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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. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička: višina bilančnega dobička družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., na dan 31. 12.
2004 znaša 125,182.618,86 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička: čisti
dobiček iz leta 2004 v višini 31,213.842,85
SIT se razporedi za dividende. Dividende se izplačajo do konca meseca oktobra
2005 delničarjem, ki so na dan skupščine
vpisani v centralni register KDD. Način izplačila dividend določi uprava družbe.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
93,968.776,01 SIT se prenese v naslednje leto.
c) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo Gozdnega gospodarstva Maribor
d.d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih
delnic, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice.
5. Imenovanje revizorske hiše za pregled poslovanja družbe za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. v letu 2005 se imenuje
revizijska hiša Revidicom d.o.o., Maribor.
6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina zaradi prenehanja mandata razreši dosedanje člane nadzornega
sveta z dnem 12. 12. 2005.
b) Skupščina izvoli v nadzorni svet družbe GG Maribor d.d., naslednje člane: Daniela Melavca, Edvarda Goričana, Marka
Maučiča.
Mandat članov nadzornega sveta družbe GG Maribor d.d. traja štiri leta in prične
teči 12. 12. 2005.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki imenskih delnic in ki so tri dni
pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
tri dni pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, tako da jo ta
prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
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som 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, uprava v skladu z določili točke 7.10. poglavja statuta družbe sklicuje
ponovno zasedanje skupščine istega dne
pol ure za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik
od 11. do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-14351/05
Uprava družbe Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove 11, 1000
Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 27. 6.
2005, ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe, na Ulici Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (sejna soba, 2. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago in Videtič Mirica.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Tory.
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Seznanitev z imenovanjem novih članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z imenovanjem dveh članov nadzornega
sveta predstavnikov delavcev, ki ju je izvolil
svet delavcev dne 11. 3. 2005:
1. Luke Podobnika za mandatno obdobje od 11. 3. 2005 do 11. 3. 2009,
2. Milana Nediča za mandatno obdobje
od 2. 4. 2005 do 2. 4. 2009.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 2004 in sklepa o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu na
podlagi seznanitve z letnim poročilom in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe se je seznanila
z Letnim poročilom, poročilom revizorja k
letnemu poročilu in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe skupščina sprejme sklep, da
čista izguba poslovnega leta 2004 v višini 48,595.579,88 SIT ostane nepokrita in
se bo pokrila v letih 2005-2010 iz tekočih
učinkov.
Predlog sklepa:
3. Skupščina podeljuje razrešnico za
obe upravi in oba nadzorna sveta družbe
za poslovno leto 2004, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2004.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2005
ponovno imenuje Revizijski center, d.o.o.,
družba za revizijo, Cesta 9. avgusta 78A,
Zagorje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor
dr. Tomaž Rojs
tehnični direktor
Damjan Trošt, univ. dipl. inž. grad.
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Ob-14353/05
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Iskra – Stikalni elementi d.d., Videm
– Dobrepolje, sklicuje uprava družbe

nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo 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. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
D.P. Tabor, d.d. Ljubljana
direktorica
Lilijana Bole

9. redno sejo skupščine
delniške družbe Iskra – Stikalni
elementi d.d.,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 15. uri na sedežu
družbe v Vidmu – Dobrepolje, Predstruge
29, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Marija Žnidaršič, za preštevalca
glasov pa Stanislav Klinc in Jožica Bašelj.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom uprave za leto 2004, pisnim poročilom
nadzornega sveta in podelitev razrešnice
direktorju in nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2004.
3. Odločanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgube.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki znaša 437,972.000 SIT, se zmanjša
za 109,493.000 SIT, tako da po izvršenem
zmanjšanju znaša 328,479.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši zaradi pokrivanja izgube družbe za leto
2004 po bilanci na dan 31. 12. 2004 v znesku 87,560.768,51 SIT in delno prenesene
izgube v znesku 21,932.231,49 SIT v breme
osnovnega kapitala družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic na presečni
dan, ki je osmi dan po vpisu sklepa o zmanjšanju kapitala v sodni register v razmerju
0,75 nove delnice za vsako 1 dosedanjo
delnico.
4. Spremembe statuta družbe.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe, kot izhaja iz predloženega gradiva
in čistopisa statuta družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, 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.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo uprave v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja
najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del sta letno poročilo
družbe za leto 2004 in poročilo nadzornega
sveta, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Predstruge 29, v tajništvu, vsak delovni dan med 9. in 12. uro od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra – Stikalni elementi d.d.
uprava družbe
Ob-14358/05
Na podlagi 40. do 42. člena statuta družbe D.P. Tabor, d.d. Ljubljana, Tabor 9, uprava sklicuje
4. skupščino
družbe D.P. Tabor, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Tabor 9,
ki bo dne 28. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Radigoj
Kobal,
– dva preštevalca glasov: Zdenka Trček
Perdan in Anton Ožbolt.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2004 in pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2004
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za 2004.
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 D.P. Tabor, d.d., na dan 31. 12. 2004: 5,369.333,76
SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo
dividend v znesku:
– 4,921.889,28 SIT,
– 447.444,48 SIT je prenos dobička.
Družba je znesek v višini 4,921.889,28
SIT izplačala kot vmesne dividende po sklepu skupščine z dne 5. 8. 2004.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o izplačilu vmesnih
dividend.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: delničarjem se izplača vmesna dividenda v znesku 5,992.560
SIT, to je 90 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala vmesne dividende najkasneje do 31. 8. 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, pet dni pred zasedanjem skupščine.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 in pisnim poročilom

Št. 148

Stran

Ob-14359/05

V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in 36. členom statuta družbe IGM
Zagorje Industrija gradbenega materiala,
d.d., s sedežem v Zagorju ob Savi, Savska
cesta 1, uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delničarjev IGM Zagorje, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi družbe v Zagorju ob Savi, Savska cesta 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev
glasov, imenovanje notarja ter ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Staša Lepej, za preštevalki glasov se izvolita Marida Sikovšek
Podbregar in Vojka Bricl in imenuje notarka
Marjana Kolenc Rus za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2004 v višini 90,414.894,26 SIT ostane nerazporejen
(preneseni dobiček).
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b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2004 in jima podeljuje razrešnico.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2004 v višini
petih sejnin.
5. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov:
a) Družba IGM Zagorje Industrija gradbenega materiala, d.d., Zagorje ob Savi,
Savska cesta 1, se z dnem vpisa v sodni register preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z značilnostmi,
razvidnimi iz akta o ustanovitvi, ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa. Družba z omejeno odgovornostjo
bo poslovala s ﬁrmo: IGM Zagorje, Industrija gradbenega materiala, d.o.o. Skrajšana
ﬁrma bo: IGM Zagorje, d.o.o. Sedež družbe
bo v Zagorju ob Savi, poslovni naslov pa
1410 Zagorje ob Savi, Savska cesta 1.
b) Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 631,051.000 SIT, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo in znaša 631,051.000 SIT.
c) Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo je enaka kot je bila dejavnost dosedanje delniške družbe.
d) Delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT se spremenijo v poslovne deleže po
enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost vsakega delničarja predstavlja
njegov osnovni delež, ki je razviden iz knjige
delničarjev na dan skupščine. Delničarjem,
ki si do dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj
enega osnovnega vložka, ki mora imeti z
zakonom predvideno minimalno vrednost
14.000 SIT, se izplača primerna denarna
odpravnina v višini 1.000 SIT za eno delnico, tako pridobljeni delež pa se pripiše
v korist večinskega družbenika Salonit Anhovo, d.d.
e) Direktor družbe IGM Zagorje, d.d. prilaga izjavo po četrtem odstavku 542. člena
ZGD v naslednjem besedilu: »Družba IGM
Zagorje, d.d. tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, ponuja, da njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
odkupi za odškodnino 1.000 SIT za vsakih
1.000 SIT nominalnega zneska poslovnega
deleža.
f) Sprejme se akt o ustanovitvi družbe
IGM Zagorje, d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni statut delniške družbe. Za izdelavo čistopisa akta o
ustanovitvi glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev pooblašča skupščina direktorja družbe.
g) Ugotovi se, da so je dosedanjim članom nadzornega sveta Jožetu Muleju, Jožetu Fundi in Zvonimirju Kristančiču z dnem
20. 6. 2005 potekel mandat, zato se istim
članom nadzornega sveta mandat podaljša
do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
h) Za direktorja družbe IGM Zagorje,
d.o.o. se imenuje dosedanji direktor d.d.
Emil Šabanovič. Mandat direktorja traja 5
let, šteto od dneva vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register. Direktor predstavlja
in zastopa družbo neomejeno.
i) Družba IGM Zagorje, d.o.o. je po preoblikovanju univerzalni pravni naslednik
IGM Zagorje, d.d. in bo po preoblikovanju
nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere
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je bila registrirana kot d.d. ter zadrži sedanje
število zaposlenih z vsemi pravicami, ki jim
pripadajo iz pravnega nasledstva. Vsi splošni akti ostanejo v veljavi.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za opravljanje revizije za
leto 2005 imenuje revizijsko družbo, ki bo na
skupščini Salonit Anhovo, d.d. imenovana
za opravljanje revizije letnih računovodskih
izkazov za leto 2005.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb, je delničarjem
na vpogled v splošno kadrovski službi družbe v Zagorju ob Savi, Savska 1, vsak delovni dan v tednu od 12. do 14. ure in sicer od
dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic na ime, ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo,
vodeno v centralnem registru pri KDD, d.d.
ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
prijavijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo člani nadzornega sveta in uprava, tudi če niso delničarji.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepe pod 5. točko dnevnega reda
sprejemajo delničarji s ¾ večino zastopanega osnovnega kapitala, ostale sklepe pa
z navadno večino.
Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo
mora biti pisno in dostavljeno upravi 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
IGM Zagorje Industrija
gradbenega materiala, d.d.
uprava
Ob-14360/05
Na podlagi 9.5 točke Statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 13, Celje, direktor sklicuje
8. skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
ki bo 28. 6. 2005 ob 13. uri, na Tržaški
cesti 2 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Marjetka Karlin in
Fani Urbas.
Na seji bo prisotna vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta po
274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe po stanju 31. 12. 2004 v
višini 167,391.652,08 SIT, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz preteklih let v
višini 46,764.985,22 SIT in čisti dobiček poslovnega leta 2004 v višini 120,626.666,86
SIT se uporabi:
– znesek 15,259.440 SIT za izplačilo
dividend v bruto višini 120 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 25. 6. 2005. Dividende se bodo
začele izplačevati 31. 8. 2005,
– preostali bilančni dobiček v višini
152,132.212,08 SIT ostane nerazporejen.
2. c) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
ter jima podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, sprememba sedeža.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:
Delniška družba Gozdno gospodarstvo
Celje d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o., skrajšana ﬁrma: GG
Celje d.o.o. ter z značilnostmi, razvidnimi
iz družbene pogodbe GG Celje d.o.o., ki je
priloga notarskega zapisnika in sestavni del
tega sklepa. Osnovni kapital delniške družbe se v celoti transformira v osnovni kapital
družbe z omejeno odgovornostjo in znaša
127,162.000 SIT. Dejavnost družbe ostaja
po preoblikovanju nespremenjena.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se spremeni sedež družbe in poslovni
naslov družbe, ki po novem glasita:
– sedež družbe je: Ljubljana,
– poslovni naslov družbe je: Tržaška cesta 2, Ljubljana.
Vsota vseh delnic vsakega delničarja
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT, kot je razvidno iz knjige delničarjev na
dan skupščine, je enaka poslovnemu deležu tega družbenika-dosedanjega delničarja.
Delničarjem, ki na dan skupščine niso lastniki najmanj 14 delnic za pridobitev vsaj enega poslovnega deleža, ki po določbi 410.
člena ZGD ne sme biti nižja od vrednosti
14.000 SIT, se izplača primerna denarna
odškodnina v višini 1.000 SIT za eno delnico. Tako prevzete delnice s strani družbe se
spremenijo v lastni poslovni delež družbe.
Družba izjavlja, da tistim delničarjem, ki
nasprotujejo preoblikovanju, preko zapisnika ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za odškodnino, ki se ponuja v znesku 1.500 SIT
za vsakih 1.000 SIT nominalnega zneska
poslovnega deleža.
Sprejme se Družbena pogodba družbe
Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni statut družbe. Za izdelavo čistopisa
družbene pogodbe glede osnovnih vložkov
in poslovnih deležev pooblašča skupščina
nadzorni svet družbe.
Namesto dosedanjega direktorja, ki se z
dnem sprejema tega sklepa razreši, se za
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direktorja družbe imenuje Peskar Janez,
univ.dipl.ekon. za obdobje 3 let.
Mandat članov nadzornega sveta delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja v
sodni register.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2006 skupščina
imenuje Revidicom d.o.o., Grizoldova 5,
2000 Maribor.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 25. 6. 2005 in ki bodo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine najavili svojo udeležbo, priporočeno
po pošti ali osebno, na sedežu družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic.
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
direktor
Janez Peskar, univ. dipl. ekon.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2004 v višini v višini 3,624.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005
skupščina imenuje družbo Dinamic, d.o.o.
iz Novega mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Predlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazloženi ter posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu družbe na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Udeležence in pooblaščence prosimo, da
se na sedež družbe zglasijo vsaj 15 minut
pred pričetkom zasedanja skupščine zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe – direktorica

3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijski pregled za
leto 2005 se imenuje revizijska družba Epis
d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da z 21. 8.
2005 poteče mandat nadzornemu svetu,
predstavnikom delničarjev v sestavi: Grm
Marija, Žvar Silva, Winkle Rainer in Šinkovec Jože.
Izvolijo se novi člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22. 8.
2005: Šinkovec Jože, Uranič Stanislav, Cvetanovski Aleksandar in Winkle Rainer.
Sklepe pod 1. in 2. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod
3. in 4. točko pa predlaga nadzorni svet
sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki vsaj 3 dni pred
skupščino pisno napovejo svojo udeležbo. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa
lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu ali
zastopniku.
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, je naslednje zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava

Ob-14362/05
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica d.d. uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica sklicuje

Št. 405/05
Ob-14363/05
Na podlagi 282. in 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., sklicuje uprava družbe

9. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Bajuk, za preštevalce glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in
Gregor Zakrajšek.
Na skupščini bo prisoten notar Alojz Vidic.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
63,737.271,87 SIT se uporabi: 18,805.800
SIT za izplačilo dividend, o preostalem bilančnem dobičku v višini 44,931.471,87 SIT
se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček). Bruto dividenda za
eno delnico znaša 65 SIT in so do nje upravičeni delničarji družbe Kopitarna Sevnica
d.d., ki so kot taki vpisani v registru KDD na
dan 1. 7. 2005. Dividenda bo delničarjem
izplačana najkasneje do 30. 11. 2005.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2004.

10. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo 29. 6. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsedujočo
skupščini se izvoli Melita Hafner, za preštevalko glasov Andreja Obran Milinovič.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
Skupščina ugotovi sklepčnost.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa uprave: v skladu z 282.
a členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2004.

Stran

Ob-14364/05
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica uprava družbe
sklicuje
10. zasedanje skupščine
IMPOL, d.d., Slovenska Bistrica,
ki bo v četrtek, 21. julija 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev
glasov.
Zasedanja se bo udeležila vabljena notarka Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe IMPOL, d.d., za leto
2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe IMPOL, d.d., ki na dan 31. 12. 2004 znaša
2.054,251.504,24 SIT uporabi:
– za dividende delničarjem 80 SIT bruto
na delnico, kar znaša 325,040.000 SIT,
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– povečanje drugih rezerv iz dobička
2004 v višini 226,862.747,51 SIT.
Ostali del bilančnega dobička v višini
1.502,348.756,74 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD, izplačajo do konca septembra 2005.
3.2. Nadzornemu svetu in upravi družbe
IMPOL d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2004.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
IMPOL, d.d.
Predlog sklepa: ker bo dosedanjim članom nadzornega sveta dne 21. 7. 2005 potekel dveletni mandat, skupščina izvoli za
dobo dveh let naslednje člane nadzornega
sveta z dnem 21. 7. 2005:
1. Milan Cerar,
2. Brigita Juhart,
3. Irena Šela.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet
delavcev. Do 8. 10. 2005 opravljata to funkcijo Branko Ačko in Peter Vuk.
5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2005 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci in
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je
treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine. Gradivo, o katerem
bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe IMPOL,
d.d., od dneva objave sklica skupščine, do
dneva zasedanja skupščine, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.
IMPOL d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-14366/05
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj sklicujem
10. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d.,
ki bo v petek, dne 1. 7. 2005 s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju,
Ormoška cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Milan Hebar, za preštevalca
glasov pa Aleksandra Paušner delavka in
Emil Korenjak, oba delavca Gradis Gradnje Ptuj d.d.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave, z mnenjem revizorja in s

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2004.
2.2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 97,664.675 SIT (od tega
13,765.591 SIT iz leta 2004, 83,899.084 SIT
pa iz prejšnjih let) se nameni:
a) Bilančni dobiček za leto 1998 v višini
23,931.890 SIT se razdeli:
– 11,112.000 SIT se izplača delničarjem za dividende, in sicer 125 SIT bruto
na delnico.
Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo družbe na 30. 6. 2005.
– 11,819.890 SIT se razporedi v rezervni sklad družbe.
b) preostali bilančni dobiček iz let 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 in 2004 v višini
73,732.785 SIT ostane nerazporejen in se
bo o njem odločalo v naslednjih letih.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2004 ter se jima
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska hiša
Revizija d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000
Maribor.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina Gradis Gradnje Ptuj d.d. izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo 4 let naslednja kandidata:
1. Belšak Janez – Ciril Metodov drevored 16, 2250 Ptuj,
2. Ivanuša Miran – Hum pri Ormožu 17,
2270 Ormož.
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se določi sejnina v višini: za predsednika nadzornega sveta 35.000 SIT neto,
za člane nadzornega sveta pa 25.000 SIT
neto za vsako sejo.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d.
pooblašča upravo za nakup lastnih delnic
v višini 10% vrednosti osnovnega kapitala
družbe za namene iz prve do sedme alineje 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic ali s pisnim pooblastilom, z
navedbo o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je potrebno deponirati v tajništvu družbe
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe je mogoče prijavo udeležbe na
skupščini poslati tudi s priporočeno pošto.
Rok za prijavo je 27. 6. 2005. Delničarji, ki
ne bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo
mogli sodelovati na skupščini.
Udeležence (delničarje in njihove pooblaščence) prosimo, da se javijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj uro pred
pričetkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-

be pri Aleksandri Paušner vsak delavnik od
dneva objave sklica skupščine dalje in sicer
med 8. in 9. uro (tel. 02/787-58-01).
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o razumno utemeljenih predlogih sprejela svoja
stališča in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih delničarjev oziroma odstotek
zastopanih delnic.
Gradis Gradnje Ptuj d.d.
uprava
Ob-14367/05
Na podlagi 6. 3. točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa, sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo v sredo, 6. julija 2005 ob 12.30 na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Jure
Prebil,
– veriﬁkacijska komisija: Tanja Šlibar,
predsednica, Zvonka Bergant in Damjana
Koselj.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
2.a. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2004 znaša 419,565.331 SIT, ostane nerazporejen.
2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: Za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2005
skupščina imenuje družbo Renoma, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška
ulica 25, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
4.a. Ugotovi se, da zaradi poteka mandata dne 7. 7. 2005 preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta:
– Juretu Prebilu,
– Francu Glihi,
– Krištofu Ponikvarju.
4.b. Nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep:
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Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za
mandat od 8. 7. 2005 do 7. 7. 2009:
– Jureta Prebila,
– Franca Gliho.
4.c. Skupščina ugotovi, da je v nadzorni
svet, kot predstavnik delavcev imenovan, za
mandat od 8. 7. 2005 do 7. 7. 2009: Sandi
Jakič.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O 1. točki dnevnega reda se glasuje
z dvigom rok, o 2., 3. in 4. točki pa z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbe v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani upravi na sedež
družbe. Uprava bo do utemeljenih predlogov
sprejela svoja stališča ter jih najkasneje v 12
dneh po objavi tega sklica skupščine skupaj
s sklicem skupščine sporočila vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
na dan 3. 7. 2005, osebno ali njihovi pooblaščenci.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo
pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter
prevzema glasovnic.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 6. 7. 2005, ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, preštevalca glasov in zapisnikarja.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina izvoli za predsednika skupščine
Virant Lada in za preštevalca glasov Vidmar Ivana in Beti Markovič. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za
leto 2004, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega
poročila in predloga uporabe bilančnega
dobička ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Na podlagi Letnega poročila družbe
Kops d.d., za leto 2004, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme
sklep:
1. Bilančni dobiček družbe ugotovljen
v Letnem poročilu za leto 2004 v znesku
48,983.431,51 SIT ostane v celoti nerazporejen.
2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2004 podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
za revizorja poslovanja družbe za leto 2005
imenuje revizijsko družbo Euro-In & Partners, d.o.o., Škofja Loka.
Gradivo za skupščino:
Letno poročilo družbe Kops d.d., za leto
2004 s poročilom revizorja in poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
in predloga uporabe bilančnega dobička je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Grosupljem, Industrijska cesta 5, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
tretji dan pred skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno
in ostane deponirano na sedežu družbe.
Kops d.d., Grosuplje
direktor
Bogomir Gabrijel

Ob-14369/05
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe sklicuje uprava Alpine, d.d., Žiri,
13. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d.d., Žiri,
ki bo 30. junija 2005 ob 14. uri v veliki
dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Mojca Gantar, za preštevalca glasov
Marija Tušek in Milan Sovinc, za sestavo
notarskega zapisnika pa se imenuje notar
Vojko Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto
2004 z mnenjem revizorja ter poročilom
nadzornega sveta in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju
družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja
ter poročilom nadzornega sveta.
Bilančni dobiček v višini 486,981.808,20
SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 ter jima podeli razrešnico.
4. Nagrade članom nadzornega sveta
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za
leto 2004 izplača letna nagrada v skupni
višini 2,765.204 SIT. Nagrada se članom izplača v razmerju kot velja pri plačilu sejnin
za seje nadzornega sveta.
2. Članom nadzornega sveta, ki so
opravljali dodatno nadzorno delo kot člani
komisije za pripravo pisnega poročila nadzornega sveta o letnem poročilu za leto
2004, se za delo v komisiji izplača nagrada
v višini sejnine, ki velja za seje nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 se imenuje
revizorska družba Deloitte & Touche d.d.,
iz Ljubljane.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu generalnega direktorja in v pravni
službi), od 1. junija 2005, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 27. 6.
2005 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave:
mag. Andraž Kopač
Ob-14370/05
Uprava družbe na podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD) in na podlagi točke 6.3. člena Statuta delniške družbe
Kops tovarna kovinske opreme in procesnih sistemov d.d., Industrijska 5, Grosuplje,
sklicuje
10. redno skupščino
družbe Kops d.d. Grosuplje,
ki bo 28. junija 2005 prostorih družbe
Kops d.d., Industrijska 5, Grosuplje, z začetkom ob 12. uri in z naslednjim dnevnim
redom:
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Ob-14371/05
Generalni direktor družbe Avtotehna
d.d., na podlagi 53. člena Statuta družbe
sklicuje
19. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna
d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 6. 2005 ob 14. uri
v sejni sobi družbe Atrik d.o.o., na Litijski
cesti 261, Ljubljana – Dobrunje.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles Skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika 19. zasedanja Skupščine delničarjev Avtotehne d.d., se izvoli
Peter Štrbenk. V veriﬁkacijsko komisijo 19.
zasedanja Skupščine delničarjev Avtotehne d.d., se izvolijo:
– Ada Košir – predsednica,
– Roman Varga – član,
– Aleksander Kapus – član.
2. Predstavitev letnega poročila Skupine
Avtotehna za leto 2004 in poročilo nadzor-
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nega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice generalnemu direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v višini 1.181,042.716,18 SIT se uporabi
kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1994 in leta
1997, v višini 268,321.000 SIT se uporabi
za izplačilo dividend v bruto znesku 1.000
SIT na delnico,
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2004, se v višini
1,500.000 SIT uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv,
– preostali del bilančnega dobička v višini 911,221.716,18 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi pa se prenese
v naslednje leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejemu sklepa delničarjem, ki so bili kot
lastniki delnic Avtotehne d.d., vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD
– klirinško depotni družbi na dan 28. 6. 2005
po izvršenih vseh preknjižbah prenosa delnic, izvršenih tega dne.
Znesek neizplačanih dividend se po preteku petih let od datuma skupščine prenese
na druge rezerve iz dobička. Znesek dividend za delnice Avtotehne d.d., ki bodo na
dan skupščine, to je 29. 6. 2005 v njeni lasti,
se z istim dnem prenese na druge rezerve
iz dobička družbe. Oba zneska ugotovi generalni direktor družbe.
2. Skupščina podeljuje razrešnico generalnemu direktorju in Nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2004.
4. Odkup lastnih delnic
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da lahko v roku 18 mesecev
od dne sprejema tega sklepa izvrši nakup
do 10% lastnih delnic v nominalni višini
268,321.000 SIT, in sicer po dnevni tržni
ceni, a ne nižji od nominalne vrednosti in ne
višji od knjižne vrednosti delnice.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da v soglasju z Nadzornim
svetom odproda ali umakne vse pridobljene
lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja
Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča generalnega direktorja družbe, da pri pridobitvi in odsvojitvi
lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic ustrezno prilagodi Statut,
tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščenega
revizorja letnih računovodskih izkazov za
leto 2005 se imenuje revizijska družba IN
Revizija družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4. nadstropje),
od dneva objave sklica v Uradnem listu RS
do dneva zasedanja skupščine vsak delovni
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dan med 8. in 14. uro. Od tega dne dalje bo možen vpogled v gradivo tudi preko
interneta na spletni strani www.avtotehna.
si/skupscina.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana ob 14. uri. V kolikor tedaj Skupščina ne bo sklepčna v skladu
s prvim odstavkom 56. člena Statuta družbe, bo zasedanje Skupščine istega dne ob
15. uri na istem kraju, ko bo Skupščina v
skladu z drugim odstavkom 56. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne
glede na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo
udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do
28. 6. 2005 do 14. ure po pošti, faksu ali z
osebno vročitvijo na sedež Avtotehne d.d.
– Uprava, Slovenska c. 54, Ljubljana, faks
01/230-16-14. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa
pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava
pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe
in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe
ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za
to Skupščino, lahko pa se z njim seznanijo
na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo
udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata
pa vsebovati ime in priimek/ﬁrmo, naslov in
EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje Skupščine se
delničarji – ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
ﬁzičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom
zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo
z izpisom iz sodnega registra in osebnim
dokumentom. Ob prihodu se veriﬁkacijski
komisiji predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev
le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih
(Ur. l. RS, št. 47/97 in 56/99).
Avtotehna, d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
Št. 0451
Ob-14524/05
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad
sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 58. člena Statuta
delniške družbe
9. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo v četrtek, 30. junija 2005 ob 12. uri
v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava, ki je sklicatelj skupščine, bo začela skupščino, podala ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanila,
da skupščini prisostvuje notar Aleksander
Ternovec.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Danilo Grilj,
za preštevalko glasov se izvoli Vladimira

Ceglar, za zapisnikarico se izvoli Erika Logar.
2. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2004.
b) Bilančni dobiček družbe Plama-pur na
dan 31. 12. 2004 v znesku 338,803.455,05
SIT se uporabi za naslednje namene:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
61,811.820 SIT oziroma po 90 SIT bruto na
delnico,
– prenos v naslednje leto v znesku
271,991.635,05 SIT,
– za druge namene:
– denarno izplačilo upravi družbe kot
udeležbo na bilančnem dobičku v bruto znesku 2,500.000 SIT,
– denarno izplačilo 5 članskemu nadzornemu svetu kot udeležbo na bilančnem
dobičku v bruto znesku 2,500.000 SIT.
Za izplačilo dividend in udeležbe uprave
ter nadzornega sveta v bilančnem dobičku
se uporabi preneseni dobiček iz leta 1997
v znesku 10,900.128,82 SIT. Za razliko do
polnega zneska se uporabi preneseni dobiček iz leta 2001. Družba bo delničarjem
izplačala dividende v denarju najkasneje v
roku 70 dni po sprejemu tega sklepa po
stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško-depotni
družbi, d.d. Ljubljana, na dan 5. julij 2005. V
istem roku se realizira tudi udeležba uprave in nadzornega sveta v dobičku. Kriterij
za delitev nagrade iz udeležbe nadzornega
sveta v dobičku je poleg sorazmernosti deležev glede na 5 članov nadzornega sveta
še: 1 enota za člane nadzornega sveta, 1,5
enote za predsednika nadzornega sveta.
Glede na to, da so bile v letu 2004 kadrovske spremembe, pripada članom nadzornega sveta nagrada v višini, ki je odvisna od
dolžine mandata v letu 2004.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto
2004, s katero potrjuje in odobrava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovnih in računovodskih
izkazov za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijsko družbo KPMG d.o.o. Slovenija,
Železna cesta 8a iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri
KDD in bodo najkasneje do 27. junija 2005
do 14. ure osebno ali prek pooblaščenca prijavili svojo udeležbo tajništvu družbe.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v
informacijski pisarni na sedežu družbe od
dneva razpisa, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
pisno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica na naslov Plama-pur
d.d. Podgrad 17, 6244 Podgrad, bodo objavljeni skladno z 288. členom ZGD in na
način kot ta sklic.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Pomembnejše spremembe podatkov in
ostale pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.
Dostop do objave je omogočen tudi preko
spletnih strani družbe www.plama-pur.si, in
sicer od dneva objave sklica dalje.
Plama-pur d.d. Podgrad
uprava
Ob-14527/05
Na podlagi 25. člena statuta družbe Tiskarna Novo mesto d.d., sklicujem
10. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 30. junija 2005 ob 11. uri,
v sejni sobi Tiskarne Novo mesto, d.d., v
Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine, določitev dveh preštevalk glasov in ugotovitev prisotnosti notarja.
Sklep: izvoli se predsedujoči za vodenje skupščine in določi se dve preštevalki
glasov po predlogu direktorja. Ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Sklep: predsedujoči ugotovi sklepčnost.
3. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu 2004, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
a) Obravnava Poročila nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu 2004.
Sklep: skupščina sprejme Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu
2004.
b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Sklep: bilančni dobiček za leto 2004
v višini 280,619.298,77 SIT, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v letih 2001, 2002 in 2003 v skupnem znesku 160,251.061,15 SIT in iz čistega
poslovnega izida iz leta 2004 v znesku
120,368.237,62 SIT se uporabi:
– 11,657.750 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, kar znese 170 SIT bruto na
delnico. Za izplačilo dividend se uporabi del
prenesenega čistega dobička iz poslovnega leta 2001,
– 268,961.548,77 SIT ostane kot nerazdeljen dobiček in se oblikuje kot preneseni čisti poslovni izid. Ta pa je sestavljen
iz čistega dobička iz leta 2001 v znesku
2,404.688,92 SIT in iz leta 2002 v znesku

45,538.584,42 SIT ter iz leta 2003 v znesku 100,650.037,81 SIT in iz prenesenega
čistega poslovnega izida iz leta 2004 v
znesku 120,368.237,62 SIT.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60 dni
od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji družbe, katerih lastništvo delnic je
vpisano pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan zasedanja skupščine. Bruto
dividenda na delnico znaša 170 SIT.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto
2004.
4. Obravnava in sprejem predloga nagrade za delo v nadzornem svetu za predsednika in člane nadzornega sveta.
Sklep: skupščina določi nagrado za delo
v nadzornem svetu od 1. 7. 2005 dalje,
neto znesek v višini: 35.000 tolarjev za
predsednika in 25.000 tolarjev za člana
nadzornega sveta za udeležbo na posamezni seji.
5. Sprejem odstopne izjave člana nadzornega sveta na članstvo v nadzornem
svetu in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Sklepa:
1. Sprejeme se odstopna izjava Antona
Škrlja, člana nadzornega sveta, z 31. 7.
2005.
2. Za novo članico nadzornega sveta
družbe se izvoli Vesna Južna, dipl. ekon.,
za obdobje od 31. 7. 2005 do 31. 7. 2008,
ko izteče štiriletni mandat temu nadzornemu svetu.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pregled poslovanja in revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2005 se imenuje revizijsko
družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega mesta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe v Vavpotičevi ulici 19, Novo
mesto, pri direktorju, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je na dan 27. 6. 2005 vpisan
v KDD, sam ali po svojem pooblaščencu
oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem, da na sedežu družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem (do 27. 6. 2005) prijavi svojo
udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s potrdilom o izdanih delnicah.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločila ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto d.d.
direktor
Dušan Jarc
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Ob-14529/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena Statuta družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., sklicujemo
10. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2005, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina
izvoli za preštevalca glasov Stojana Debeljaka in Petra Medveda. Ugotovi se, da
skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu revidiranega letnega poročila in
konsolidiranega letnega poročila družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in konsolidiranega letnega
poročila družbe Gozdarstvo Grča, d.d., za
leto 2004.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 311,474.924,96 SIT in
sestoji iz prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 177,515.261,05 SIT in čistega poslovnega izida iz leta 2004 v višini
133,959.663,91 SIT.
b) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini 170 SIT bruto/delnico, iz dobička za
leto 2003. Dividende se izplačajo do 30. 11.
2005, vsem lastnikom navadnih delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan 24. 6. 2005;
– za izplačilo nagrad:
– upravi v višini 8,900.000 SIT,
– nadzornemu
svetu
v
višini
2,800.000 SIT, vsakemu članu do 1/3.
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2003 do 31. 10. 2005.
– preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.
c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi osme alinee
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-UPB1) pooblašča skupščina upravo
za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa
na skupščini družbe. Skupščina pooblašča upravo, da določi prodajno ceno delnic
tako, da se ne prodajajo z izgubo, najvišja prodajna cena pa ne presega 20% na-
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kupne cene. Pooblašča jo tudi, da delnice
umakne brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
a) Ugotovi se, da zaradi preteka mandata dne 28. 11. 2005 preneha funkcija članoma nadzornega sveta:
– mag. Črtomiru Vilharju, univ. dipl. inž. in
– Jožetu Zoretu, univ. dipl. inž.
b) Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep:
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za
mandat od 29. 11. 2005 do 28. 11. 2009:
– mag. Črtomira Vilharja, univ. dipl. inž.,
– Andreja Kastelica, univ. dipl. inž.
6. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje, za
leto 2005, se imenuje revizijsko družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo na dan 24. 6. 2005 vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do ponedeljka, 27. 6.
2005, do 12. ure.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v ﬁnančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne. V tem primeru je skupščina sklepčna
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ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d.
uprava družbe
mag. Branko Južnič, univ. dipl.
inž. gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Vilhar, univ. dipl.
inž. gozd.
Št. 35/05
Ob-14530/05
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v četrtek, dne 14. 7. 2005, ob 11.
uri, v Metropol Business Centru v Grand
Hotelu Metropol, Obala 77, Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Nevenka Đukič in Tina
Milinovič, seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004, in sicer na podlagi
seznanitve skupščine z letnim poročilom za
leto 2004, poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu, ter
sprejem sklepa o izplačilu nagrad članom
nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: bilančni dobiček za
leto 2004 v znesku 360,026.185,85 SIT
ostane neporabljen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
2. Predlog sklepa: skupščina odobrava
članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu nagrado v višini 5,000.000 SIT v
bruto znesku. Nagrade se izplačajo v breme
tekočega poslovanja družbe v letu 2005.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi uskladitve osnovnega kapitala po prevzemu družbe Grandinvest d.d.,
ter spremembe in dopolnitve statuta družbe
Metropol Group d.d.
1. Predlog sklepa: zaradi potrebe po
uskladitvi osnovnega kapitala po prevzemu družbe Grandinvest d.d., se osnovni
kapital družbe Metropol Group d.d., uskladi po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala za 4.000 SIT, z
1.411,222.000 SIT na 1.411,218.000 SIT.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so kot Priloga št. 1
sestavni del tega sklepa.
2. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Metropol Group d.d., v predloženem besedilu, ki je
kot Priloga št. 2 sestavni del tega sklepa.
3. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Metropol Group d.d., v predloženem besedilu, ki je
kot Priloga št. 3 sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Metropol Group d.d.,
Portorož za poslovno leto 2005 se imenuje
revizijska družba PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Udeležba in glasovanje: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo delničarji, zastopniki in poob-

laščenci, ki se pisno s priporočeno pošiljko
ali osebno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe in
so vpisani v delniško knjigo po stanju na
dan seje skupščine. Pooblaščenci morajo
predložiti ustrezno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja ter spremembami in dopolnitvami statuta, je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu družbe Metropol Group d.d., Obala
77, Portorož, od dneva objave sklica naprej,
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d.
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-14532/05
Likvidacijski upravitelj družbe RGS, rudarstvo, gradbeništvo, sanacije, d.d. – v
likvidaciji, Dimičeva ulica 16, Ljubljana na
podlagi 2. odstavka 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju:
ZGD) in na podlagi točke 6.2. in 6.3. Statuta sklicuje
skupščino delničarjev družbe
RGS, rudarstvo, gradbeništvo,
sanacije, d.d. – v likvidaciji,
ki bo dne 1. 7. 2005, ob 14. uri v dvorani
GZS, Dimičeva 14/VI, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov skupščine.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta: za predsednika
skupščine se imenuje Franc Novak. Imenujeta se dva preštevalca glasov po predlogu
likvidacijskega upravitelja.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Odločanje o nadaljevanju družbe.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta:
1. Družba RGS, rudarstvo, gradbeništvo, sanacije, d.d., Dimičeva ulica 16,
Ljubljana, od 1. 7. 2005 nadaljuje s poslovanjem, zato se ustavi likvidacijski postopek, ki se je začel na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 31. 7. 2003.
2. Likvidacijski upravitelj Emir Kurbergović, stanujoč v Ljubljani, Selanova ulica 19,
se razreši z dnem 1. 7. 2005.
3. Sprememba ﬁrme in dejavnosti:
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta:
1. Firma družbe se spremeni, tako da se
glasi: RGS, poslovne dejavnosti, d.d.;
2. Skrajšana ﬁrma družbe se spremeni,
tako da se glasi: RGS,d.d.;
3. Dejavnost družbe se spremeni, tako
da se obstoječa dejavnost nadomesti z naslednjimi dejavnostmi:
G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
G/51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij,
G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala,
G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
G/51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav,
drugih kovinskih izdelkov,
G/51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,

52 / 27. 5. 2005 /

4001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

G/51.170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov,
G/51.180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov,
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
J/65.210 Finančni zakup (leasing),
J/65.220 Drugo kreditiranje,
J/65.230 Drugo ﬁnančno posredništvo,
d.n.
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s ﬁnančnim posredništvom,
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem,
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi,
K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem,
K/71.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem,
K/70.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
K/74.110 Pravno svetovanje (razen odvetništva in notariata),
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja,
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.150 Dejavnost holdingov,
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
4. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa likvidacijskega upravitelja in nadzornega sveta: skupščina sprejme
Spremembe in dopolnitve Statuta družbe
RGS, rudarstvo, gradbeništvo, sanacije,
d.d. v predloženem besedilu.
Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva ulica 16, vsak delovni dan med 11.
in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, mora priložiti pisno pooblastilo, ki
ostane deponirano na sedežu družbe.
RGS rudarstvo, gradbeništvo, sanacije,
d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Emir Kurbegović, univ. dipl. ek.

višini 170 EUR, predsedniku nadzornega
sveta pa pripada sejnina v višini 260 EUR.
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.
Novolit d.d.
uprava družbe:
Iztok Škrlj

Ob-14534/05
Na podlagi točke J.c. statuta družbe Novolit, podjetje za proizvodnjo izolacijskih
izdelkov d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine
Novolit, podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas 56,
Nova vas na Blokah,
ki bo dne 30. 6. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe v Novi vasi na Blokah, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odvetnik Marjan Sušnik,
– preštevalca glasov: Ivica Oražem,
Rado Ponikvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
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 Novolit d.d., na dan 31. 12. 2004
31,921.213,32 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2004 se uporabi:
– 8,971.920 SIT za dividende, to je 40
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende najkasneje
do 31. 12. 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,
dva dni po zasedanju skupščine.
– 22,949.293,32 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
4. 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 KPMG Slovenija d.o.o.
5. Ugotovitev o preteku mandata članom nadzornega sveta in izvolitev članov
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Po ugotovitvi, da dosedanjim članom
nadzornega sveta 22. julija 2005 poteče
mandat, skupščina izvoli naslednje člane
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Drago Strah,
2. Drago Skornšek,
3. Boris Marolt,
4. Rajko Anzeljc,
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev.
6. Sprememba višine sejnine članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: članom nadzornega sveta pripada sejnina v
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Ob-14536/05
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Statuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 30. 6. 2005, ob 13. uri, v sejni
sobi, na sedežu družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji
zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Ljubno ob Savinji in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d.,
Ljubno ob Savinji se je seznanila s spreje-
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tim letnim poročilom za poslovno leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta KLS d.d.
Ljubno ob Savinji.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe KLS d.d.,
Ljubno ob Savinji za poslovno leto 2004
znaša 18,521.150,24 SIT in ostane nerazporejen.
5. Izplačilo nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Članom nadzornega sveta se za
delo v letu 2004 izplača nagrada, in sicer
predsedniku nadzornega sveta 250.000
SIT, članoma pa 150.000 SIT neto.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
6.1. Na predlog nadzornega sveta se
izvolita dva člana nadzornega sveta. Izvolitev velja od 30. 11. 2005 dalje.
6.2. Skupščina se seznani z izvolitvijo
člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.
7. Določitev osnov za plačilo članov
nadzornega sveta za delo v NS.
Predlog sklepa:
7.1 Članom nadzornega sveta družbe
se za priprave na sejo NS, porabljeni čas
za prihod na sejo in sodelovanje na seji
prizna povračilo materialnih stroškov in nagrada v višini 160 EUR za predsednika
nadzornega sveta, 105 EUR pa za člane
nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
8.1 Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2005, se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
27. 6. 2005.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke
36, Ljubno ob Savinji, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za ﬁzične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila
še ime in priimek in naslov pooblaščenca
ter ﬁrmo in podpis zakonitih zastopnikov
pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb
morajo na dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz registra, iz katerega izhaja,
da so zastopniki delničarja, ki ne sme biti
starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri
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bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji
direktor
Ob-14544/05
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje uprava
družbe
5. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 29. junija 2005, s
pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Slava Katerina Murovec; za preštevalki glasov se imenujeta Darja Rijavec in
Nadja Mihelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovnega poročila in stališči
do revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
ter podeljuje direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člane nadzornega sveta se za obdobje štirih let izvolijo naslednji člani: Mirko Brulc,
Franc Mužič, Zlatko Martin Marušič, Dragan Valenčič.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem poteka mandata sedanjim članom, to je 5. 9.
2005.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potreb-

no za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino in letno
poročilo je na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno
utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh
po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-14545/05
V skladu z 9.5. členom statuta delniške
družbe Moja delnica, borzno posredniška
hiša d.d., Ljubljana, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sklicuje uprava družbe
11. skupščino
družbe Moja delnica, borzno
posredniška hiša d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2005 ob 8. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se prisotnost na skupščini.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
Na predlog uprave se sprejme sklep:
za predsednika skupščine se izvoli Mateja
Stanič Rudolf, za preštevalki glasov se imenujeta Maja Vrečar in Andreja Kocjančič.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2004 z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 274.a členu
ZGD in uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja
in Poročila nadzornega sveta o preveritvi
Letnega poročila ter razprava o uporabi
bilančnega dobička.
Sklep 2.1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 znaša 7,920.000
SIT in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta v višini 7,994.000 SIT, iz prenesenega čistega dobička 3,923.000 SIT
ter zmanjšan za rezerve iz dobička v višini
3,997.000 SIT. Bilančni dobiček postane
preneseni dobiček.
2.2. Podelitev razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004
Sklep 2.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članoma uprave in
članom nadzornega sveta za poslovno leto
2004 v skladu z 282.a členom ZGD.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorsko družbo za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2005 se
imenuje Revidis revizijska družba d.o.o.,
Domžale.
4. Izbris člana nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: ugotovi se, da se zaradi izteka
mandata razreši članico nadzornega sveta
Matejo Stanič Rudolf.
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Gradivo za skupščino skupaj z letnim
poročilom uprave za poslovno leto 2004,
mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi tri dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi
pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo
prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Moja delnica BPH d.d.
uprava

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se seznani s pismenim
poročilom nadzornega sveta družbe, ki
se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe za leto 2004.
2.2. Sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta kritja izgube leta 2004.
Predlog sklepa k točki 3: v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa k točki 4: skupščina
ugotovi, da dne 4. 7. 2005 poteče mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta:
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta:
1. Vojko Letonja,
2. Alfred Janžek,
3. Karel Žugelj,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje od 5. 7. 2005 dalje.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu organov
upravljanja na sedežu družbe Slikar, d.d.,
Prešernova ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan od 12. do 13. ure od dneva objave
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 3. 6.
2005, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred začetkom
zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom
zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne ob 15.30,
na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor
uprava

Ob-14546/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe Domel holding družba pooblaščenka,
d.d. uprava sklicuje
7. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 28. junija 2005, ob 18.30
v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39,
Železniki, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. 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 se celotni bilančni dobiček
v višini 680,151.900,31 SIT, od katerega
preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2004 znaša 27,339.594,29 SIT, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša
652,812.306,02 SIT, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 92
SIT bruto dividende na delnico, kar znese
52,564.200 SIT,
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2004
v znesku 627,587.700,31 SIT ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine, in sicer najkasneje
v 30 dneh po izglasovanem sklepu skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel holding
družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem
letu 2004 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004 podeli
razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2005 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouse
Coopers d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 25. 6.
2005. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pismene prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marjani Mesec.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 19. uri, v istih prostorih. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel holding
družba pooblaščenka, d.d.
uprava: Aleš Markelj
Št. 42/05
Ob-14547/05
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe Slikar, podjetje za slikarstvo,
fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in
inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova ulica 26a, uprava in predsednik
nadzornega sveta sklicujeta
9. redno skupščino,
ki bo v torek, 5. 7. 2005 ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova ul. 26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2004 ter pisnim poročilom
nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
delniške družbe Slikar.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprave družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k točki 1: izvolijo se
organi skupščine v predlagani sestavi.

Stran

Ob-14548/05
Na podlagi 283. člena ZGD in točke
6.3. Statuta delniške družbe SGP Kraški
zidar d.d., Sežana, sklicujem
9. sejo skupščine
družbe SGP Kraški zidar d.d., Sežana,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2005 ob 13.
uri, na sedežu družbe, Kolodvorska ulica
1, Sežana.

Stran
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Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine, veriﬁkacijske komisije in določitev
notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsednico skupščine se izvoli Ksenija Gregorčič Mozetič.
V veriﬁkacijsko komisijo se izvolijo:
Kemperle Ingrid, Vidrih Sonja, Kobal Jerica.
Za notarja se določi Mesar Milan.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2004 ter stališčem nadzornega sveta do revizorskega poročila.
2.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček SGP Kraški zidar d.d. Sežana na dan 31. 12. 2004,
skupaj z ustvarjenim čistim dobičkom iz
leta 2004 v višini 211,268.883,35 SIT, prenesenim čistim dobičkom iz prejšnjih let v
višini 395,624.513,68 SIT ter zmanjšanjem
rezerv iz dobička v višini 54,552.952,32,
661,446.349,35 SIT;
– da se za izplačilo dividend nameni del
prenesenega dobička iz let pred 1998 in del
prenesenega dobička iz leta 1998 v skupni
višini 50,778.412 SIT oziroma v višini 76
SIT bruto na delnico;
– da se o uporabi preostanka bilančnega
dobička iz leta 2004 v višini 610,667.937,35
SIT odloča v naslednjih poslovnih letih;
– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, v 30 dneh po sprejemu
sklepa.
2.3 Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeli
razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
SGP Kraški zidar d.d., Sežana.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta SGP Kraški
zidar d.d., Sežana.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje
Revizorska družba KPMG Slovenija d.o.o.
Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev se za obdobje štiriletnega mandata
od 30. 6. 2005 dalje izvoli:
– Hočevar Branko,
– Blagajne Dušan.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta se izplačuje sejnina v naslednji
višini:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 80.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
50.000 SIT bruto.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo 10
dni pred zasedanjem skupščine, to je na
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dan 20. 6. 2005 in ki svojo udeležbo na
skupščini pisno najavijo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščin, to je do vključno 28. 6. 2005.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer bo potekala skupščina, da bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost na seznamu udeležencev ter prevzeli gradivo za
glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlaganimi spremembami statuta je na vpogled
na sedežu podjetja, v kadrovsko pravnemu
sektorju, vsak dan od 9. do 12. ure.
Skupščina odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti podani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v
7 dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SGP Kraški zidar d.d., Sežana
uprava
Ob-14549/05
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Iskraemeco, d.d.,
Kranj,
ki bo v četrtek, 30. junija 2005 ob 12.
uri, v učilnici št. 1 v II. nadstropju družbe
Reina, d.d., Kranj, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
3. Imenovanja revizorja za poslovno
leto 2005.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
dr. Jože Mencinger, v komisijo za štetje
glasov pa Marjeta Gomboc in Antonija Bajt
kot preštevalki glasov ter Dušan Stanjko
kot predsednik komisije.
Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda:
Sprejme se predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
942,099.000 SIT in je sestavljen iz naslednjih postavk:
1. čisti dobiček poslovnega leta
52,004.000 SIT in
2. preneseni čisti dobiček 890,095.000
SIT.
Bilančni dobiček v znesku 942,099.000
SIT ostane nerazporejen in se v naslednjih
letih lahko uporabi kot možen vir za izplačilo dividend.
Upravi družbe in članom nadzornega
sveta Iskraemeco, d.d., se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2004.

K 3. točki dnevnega reda: za poslovno
leto 2005 se za revizorja imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.
K 4. točki dnevnega reda: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta, skupno s čistopisom statuta, družbe
Iskraemeco, d.d.
K predlogu sklepa pod 2. točko je nadzorni svet družbe podal pozitivno mnenje
po preveritvi predloga sestavljenega letnega poročila družbe Iskraemeco, d.d., za
poslovno leto 2004 in preveritvi predloga
za uporabo bilančnega dobička ter predloga konsolidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2004.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna
večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o
morebitnih predlogih sprejela svoja stališča
najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo na
enak način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za ﬁzične osebe ime in priimek,
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 in ﬁrmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno
po Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
24. junij 2005.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki prijaviti upravi družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost
in prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 30. junija
2005 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave
Karl Rozman, univ. dipl. org.
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Št.

Št. 13/05
Ob-14550/05
Na podlagi 16. člena Statuta družbe
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj,
d.d. uprava družbe sklicuje

HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje
Kranjska gora,d.d., Kranjska gora, Borovška 99, kot prevzemni družbi.
b) Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Kompas Hoteli d.d. Kranjska gora, Borovška 100, kot prevzete družbe k družbi HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska gora, d.d., Kranjska
gora, Borovška 99, kot prevzemni družbi,
sklenjeni dne 19. 5. 2005.
c) Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav obeh družb o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in skupno
poročilo nadzornih svetov obeh družb o
pregledu pripojitve.
d) Za zastopnika za prevzem delnic se
v skladu s 521/II členom Zakona o gospodarskih družbah na podlagi 75/VII člena
Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih imenuje KDD Centralna klirinško
depotna družba, d.d. Ljubljana.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2005 se na predlog uprave in nadzornega sveta izbere revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, vključno z gradivom iz 516/ii člena ZGD, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Borovška
100, Kranjska Gora, vsak delavnik od 9. do
11. ure do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki so dne 27. 6.
2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Vsaka delnica predstavlja en glas.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
27. 6. 2005. Dvorana v kateri bo skupščina,
bo odprta od 8.30 dalje. V tem času lahko
delničarji prevzamejo glasovnice. Prosimo,
da na sejo pridete pravočasno.
Kompas Hoteli d.d. Kranjska Gora
uprava družbe
Tina Habjanič

8. redno sejo skupščine
družbe Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 30. junija 2005 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Vida
Mayr.
V veriﬁkacijsko komisijo se izvolijo Borut
Roškar – predsednik, Milena Zdolšek – preštevalec, Mateja Draškovič – preštevalec.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta, o potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2004 in
stališče nadzornega sveta k revizijskemu
poročilu za leto 2004.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2004 in stališčem nadzornega
sveta k revizijskemu poročilu za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček družbe VGP
Drava Ptuj d.d. na dan 31. 12. 2004,
110,699.687,58 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2004 se uporabi:
– 5,464.400 SIT za dividende, to je 38
SIT/bruto dividende na delnico. Družba bo
delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9. 2005
in sicer po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine;
– 105,235.287,58 SIT je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1998 v višini
5,464.400 SIT.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina potrdi
in odobri delo uprave in članov nadzornega sveta za leto 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa št. 4: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 skupščina
imenuje revizijsko družbo Contura Revizijska družba d.o.o. iz Ljubljane.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
VGP Drava Ptuj d.d.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe
VGP Drava Ptuj d.d. sprejme dopolnitve
statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta v predlagani obliki.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1,2,3,5 uprava in nadzorni
svet družbe;
– pod točko 4 nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave sklica

skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine prijavijo udeležbo po telefaksu 02/787-50-13 ali
elektronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si ali s priporočeno pošiljko v tajništvu
uprave na sedežu družbe ali osebno s podpisom v tajništvu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence 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 soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VGP Drava Ptuj d.d.
uprava družbe
Ob-14551/05
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah uprava
Kompas Hoteli d.d. Kranjska Gora v soglasju z nadzornim svetom družbe sklicuje
12. redno skupščino
delniške družbe Kompas Hoteli, d.d.,
Kranjska Gora,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2005 ob 9. v
prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo: za predsednika Janez Hočevar, za preštevalca glasov Vesna Abram
in Marcela Klofutar. Skupščini prisostvuje
vabljen notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Kompas Hoteli d.d. Kranjska Gora za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004 skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za
poslovno leto 2004.
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
nadzornega sveta.
3. Razporeditev bilančnega dobička za
leto 2004 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
k predlogu uprave o uporabi bilančnega
dobička sprejme sklep, da se ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2004 v višini
6,945.022,47 SIT razporedi na nerazporejeni dobiček.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
v skladu s členom 282./a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
4. Pripojitev družbe Kompas Hoteli d.d.
Kranjska gora, Borovška 100, k družbi
HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje
Kranjska gora,d.d., Kranjska Gora, Borovška 99.
Predlog sklepa:
a) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe Kompas Hoteli d.d. Kranjska gora,
Borovška 100, kot prevzete družbe k družbi

Stran

Ob-14552/05
V skladu z določili 23. člena statuta Novus d.d., sklicuje direktor
3. skupščino
družbe Novus naložbeno podjetje d.d.,
ki bo v sredo, 29. junija 2005 ob 9. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Cankarjeva
ulica 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
s predlogom podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta Novus.
Predlog sklepov:
Ad1.: Izvoli se predsednik skupščine,
preštevalec glasov, in predstavi se notar.
Ad2.: Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
Ad3.: 3.1. Bilančni dobiček za 2004 leto
v višini 15,536,298 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.

Stran
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Ad4.: Skupščina imenuje za članico
nadzornega sveta družbe za obdobje od
29. 5. 2005 do 16. 6. 2007 Melito Štern,
Radizel, Ulica talcev 27.
Vpogled v gradiva: gradivo s predlogi
sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta bo na razpolago
v družbi Novus d.d. v tajništvu družbe od
dneva sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Pogoji udeležbe: v skladu s 25. členom statuta Novus d.d. se delničar lahko
udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico na skupščini, če najkasneje tri
dni pred dnevom skupščine prijavi svojo
udeležbo pri direktorju in na dan skupščine deponira delnice pri vabljenem notarju
za ves čas trajanja skupščine.
Novus d.d. naložbeno podjetje
direktor družbe
Št. 05-0963/03
Ob-14553/05
Na podlagi točke 6.5. Statuta družbe
Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
9. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 25. 8. 2005, ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah,
Pelechova 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
1.2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji
zastopanega več kot 15% osnovnega kapitala družbe.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine
in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta družbe
LIP Radomlje d.d. in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev LIP Radomlje d.d. se je seznanila s sprejetim letnim
poročilom za poslovno leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta LIP Radomlje
d.d.
3.2. Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta družbe, se bilančni dobiček poslovnega leta 2004 v višini 156,313.065,71
SIT prenese v naslednje leto.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Dejavnost družbe se razširi za naslednje dejavnosti:
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
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– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe LIP Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina sprejme spremembe
in dopolnitve Statuta LIP Radomlje d.d.,
skladno s predlogom, ki je priloga in sestavni del zapisnika.
7. Predlog čistopisa Statuta družbe LIP
Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
7.1. Sprejme se čistopis statuta družbe
LIP Radomlje d.d., ki je usklajen s spremembami, sprejetimi na skupščini družbe.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta
in namestnika članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
8.1. Za člane nadzornega sveta se imenujeta:
– Andrej Flis, roj. 9. 9. 1957,
– Marjan Peršak, 26. 6. 1947.
8.2. Za namestnika članov nadzornega
sveta se imenuje:
– Mirjam Štebe, roj. 14. 1. 1960.
Imenovanje velja od 16. 12. 2005 dalje.
8.3. Skupščina se seznani z imenovanjem novega člana nadzornega sveta, ki je
predstavnik zaposlenih delavcev.
9. Določitev osnov za plačilo članov
nadzornega sveta za delo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
9.1 Članom nadzornega sveta družbe
se za priprave na sejo nadzornega sveta,
porabljeni čas za prihod na sejo in sodelovanje na seji, prizna sejnina v višini 70.000
SIT za predsednika nadzornega sveta,
40.000 SIT pa za člane nadzornega sveta.
10. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa:
10.1. Za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2004, se imenuje revizijska
družba Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu
s priporočeno pošiljko vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
22. 8. 2005.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova 15, Radomlje, pri Ivi Pohlin, vsak dan od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za ﬁzične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila,
še ime in priimek in naslov pooblaščenca
ter ﬁrmo in podpis zakonitih zastopnikov
pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v kadrovski službi, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
ustrezno gradivo.

Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
uprava
Ob-14554/05
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d., Neverke 30, Košana, sklicuje uprava
družbe
9. skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 1. 7. 2005 ob 14. uri na sedežu enote Meso v sejni sobi, Kal 1, 6257
Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se sprejme sklep 1:
za predsednika skupščine se izvoli Janko
Pučnik, za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Stanič Rudolf in Nataša Cucek.
Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim mnenjem za poslovno leto 2004,
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a
členu ZGD, bilančni dobiček ter razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep 2.1: skupščina se seznani
s predstavitvijo revidiranega letnega poročila družbe Pivka Perutninarstvo d.d. za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep 2.2: v skladu z 282.
a členom veljavnega zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2004 in jim podeljuje razrešnico.
3. Sprememba statuta glede uskladitve
dejavnosti z Uredbo o standardni klasiﬁkaciji dejavnosti.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep 3: brišejo se vse do sedaj vpisane dejavnosti družbe. Vpišejo se
dejavnosti družbe:
01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul
in mezgov
01.240 Reja perutnine
01.250 Reja drugih živali
01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
15.110 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega
15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa
15.410 Proizvodnja surovega olja in
maščob
15.710 Proizvodnja krmil
15.720 Proizvodnja hrane za hišne živali
15.850 Proizvodnja testenin
18.300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
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24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin
25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
proﬁlov iz plastičnih mas
25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
29.240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo
29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev
29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo
37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo
51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
51.240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem
51.320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki
51.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 Druga trgovina na debelo
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki
52.270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
55.510 Dejavnost menz
60.240 Cestni tovorni promet
63.120 Skladiščenje
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti
85.200 Veterinarstvo
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov

Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska
5, uprava družbe sklicuje

90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.
4. Sprememba sedeža družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep 4:
Sedež družbe je: 6257 Pivka
Doda se nova točka 2.4.:
Poslovni naslov v kraju sedeža družbe
je: Kal 1, 6257 Pivka.
Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe statuta družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep 5: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrdi se
čistopis statuta, ki je usklajen s sklepi skupščine iz 3., 4. in 5. točke dnevnega reda v
predloženi vsebini.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep 6: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 se imenuje družbo KPMG
Slovenija, d.o.o.
7. Nagrada za revizijsko komisijo.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep 7: višina nagrade za delo
predsednika revizijske komisije nadzornega sveta znaša 45.000 SIT in 30.000 SIT
za člana.
Gradivo za skupščino vključno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta družbe, predlogom čistopisa statuta
družbe, Letnim poročilom uprave z revizijskim mnenjem za poslovno leto 2004
in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila so delničarjem na vpogled
na v tajništvu družbe, na enoti Meso v Kal
1, Pivka, vsak dan od 8. do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi, tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem.
Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi
pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo
prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka Perutninarstvo d.d.
uprava
Ob-14555/05
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi Statuta družbe

Stran

10. zasedanje skupščine,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2005, ob
10. uri, v sejni sobi uprave družbe, Ljubljana, Dunajska 5 (3. nadstropje prizidka).
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi:
– za predsedujočega skupščine se izvoli Zdravko Malnar,
– za ugotavljanje sklepčnosti in preštevanje glasov se izvoli veriﬁkacijska komisija
v sestavi Tomaž Dereani kot predsednik in
Ciril Mravlje ter Janez Lesar kot člana.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skladno z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
delničarjev Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana,
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Delo-Tiskarna
d.d., Ljubljana, za leto 2005, se imenuje
revizorska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za obdobje štirih let, s pričetkom dne 5. 7. 2005:
Matjaž Rutar, Vida Lorber, Mateja Lovšin
Herič, Katarina Kresal.
Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih
izvoli svet delavcev: Jože Stopar, Miloš
Andoljšek.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in ostajajo
shranjena na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so na dan 27. 6. 2005
vpisani v delniško knjigo.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo.
Kot datum prijave se šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo. Pisna prijava
mora prispeti najkasneje 27. 6. 2005.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje skupščine prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identiﬁkacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je
dostopno delničarjem v tajništvu družbe
Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska
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5, pri Jelki Koderman od 9. do 12. ure
vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine pa do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v 7 dneh po objavi
tega sklica na upravo družbe.
Delo-Tiskarna d.d.
predsednik uprave
Stanislav Hrast, graf. inž.
Ob-14556/05
V skladu s 25. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.,
Ljubljana, uprava in nadzorni svet družbe
sklicujeta
6. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 29. 6. 2005, ob 14.
uri, v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica 1, Ljubljana (dvorana Karantanija).
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1) Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine na 1. seji redne skupščine Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne
15. 4. 2003, predsednik skupščine mag.
Branko Pavlin in namestnik predsednika
Oskar Salecl.
2) Za preštevalki glasov se imenujeta
Katarina Ogorevc in Irena Ilešič Čujovič,
za zapisnikarico Nastja Buh.
3) Za notarko skupščine se imenuje Erika Braniselj.
2. Predložitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2004
z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta po 274.a členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2004.
Predlog sklepa:
(1) Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta.
(2) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa:
(1) Za revizorja za poslovno leto 2005
se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, ki obsega letno poročilo, konsolidirano
letno poročilo za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta,
je na vpogled članom skupščine na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak dan od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih
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točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo za člane skupščine odprt
pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V tem času bosta potekala identiﬁkacija
članov skupščine in razdeljevanje glasovnic.
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih
prostorih ob 15. uri. V drugem sklicu bo
skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj
13 članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednica nadzornega sveta
Darinka Virant
predsednik uprave
Marko Jaklič
Ob-14557/05
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujemo
skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 6. 2005 ob 12. uri v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič.
Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se uporabi v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta. Upravi in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta
in letno poročilo so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja skupščine,
vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
predsednik uprave
Ob-14558/05
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. uprava sklicuje
11. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v torek, 28. 6. 2005 ob 8.30 v
prostorih sejne sobe salona Peugeot Avto

Celje d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Darko
Zupanc in izvoli veriﬁkacijska komisija v
sestavi: Barbara Berkovič, predsednik ter
Gojko Vrenko in Gregor Anderlič kot preštevalca glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Srečko Gabrilo.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2004 s pozitivnim mnenjem revizorja in pisnega Poročila nadzornega sveta k
poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2004 znaša
654,962.163,02 SIT;
– vir za izplačilo dividend v višini 180 SIT
bruto za delnico je bilančni dobiček, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička iz let
1995, 1996, 1997 v višini 75,253.860 SIT;
– družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 28. 6. 2005 vpisani v KDD kot
imetniki delnic;
– dividenda se izplača do 31. 12. 2005;
– o preostalem bilančnem dobičku družbe, ki znaša 579,708.303,02 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
5. Obravnava in sprejem predloga za
dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob soglasju nadzornega sveta skupščina
sprejme predlagane dopolnitve Statuta
družbe, določene v predlogu sklepa.
6. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijska
hiša Plus Revizija Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in ﬁnance d.o.o., Bežigrad
1, Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim Letnim poročilom
za leto 2004, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Celju,
Ipavčeva ul. 21 (splošna služba), vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki se deponira
na sedežu družbe.
Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
24. 6. 2005.
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Člani uprave in nadzornega sveta se
skupščine udeležijo tudi, če niso delničarji.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 8.30. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9. uri istega dne v
istem prostoru, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Anton Guzej, univ. dipl. ekon.

pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe Avrigo d.d. na dan 31. 12. 2004
290,597.499,80 SIT. Ugotovljeni bilančni
dobiček se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v
znesku 26,267.200 SIT, kar znaša bruto
800 SIT na delnico. Dividenda se izplača
delničarjem vpisanim v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine;
– izplačilo udeležbe na dobičku upravi
in članom nadzornega sveta v bruto znesku
7,000.000 SIT. Polovico udeležbe upravi
se izplača v denarju, polovico pa v delnicah družbe. Delnice se izplačajo iz sklada
lastnih delnic po ceni, ki je usklajena z
realiziranimi transakcijami delnic družbe v
letu 2005;
– preostali del bilančnega dobička v višini 257,330.299,80 SIT pa se kot preneseni dobiček prenese v odločanje v naslednje
poslovno leto.
Za izplačilo pod prvo in drugo alineo
točke a) se uporabi dobiček iz leta 1997,
1998, 2000 in 2001. Dividende ter udeležba na dobičku nadzornemu svetu in upravi
se izplača v roku 60 dni po sprejetju sklepa
na skupščini.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2004.
4. Informacija o poslovanju z lastnimi
delnicami.
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 KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
6. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe statuta družbe.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za člane nadzornega sveta predstavnike kapitala se za
dobo štirih let izvolijo: Fornazarič Egon,
Murovec Martin in Rehar Lojze.
Skupščina se seznani, da je bila v nadzorni svet kot predstavnica delavcev izvoljena Marvin Nadja.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2004 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
je na vpogled vsak delovni dan med 9. in
12. uro na sedežu družbe Avrigo d.d. v Novi
Gorici na Kidričevi 20, od dneva objave
dnevnega reda do seje skupščine.
Dodatni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo, oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo pooblaščencev in zastopnikov mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi za-
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Ob-14559/05
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
ETRA 33 Energetski transformatorji d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje
9. skupščino
družbe Etra 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2005 ob 13. uri v
prostorih sedeža družbe na Šlandrovi ulici 10, 1000 Ljubljana.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se imenuje
Jožica Tominc, za preštevalca glasov pa
Črtomir Nagode in Breda Jeran.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2004 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2.1:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2004 znaša 1.119,018.150,96 SIT in je sestavljen iz:
– nerazporejenega dobička iz leta 2000
– 39,658.337,11 SIT,
– nerazporejenega dobička iz leta 2001
– 49,330.279,73 SIT,
– nerazporejenega dobička iz leta 2002
– 309,351.569,40 SIT,
– nerazporejenega dobička iz leta 2003
– 299,578.643,18 SIT,
– nerazporejenega dobička iz leta 2004
– 421,099.321,54 SIT.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančni dobiček uporabi:
– za izplačilo dividende v letu 2005 v
skupni višini bruto 85,739.400 SIT, kar znese 1.900 SIT bruto na delnico, in sicer iz
nerazporejenega dobička iz leta 2000 in
2001. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 4. 7. 2005. Dividenda bo izplačana delničarjem v 60 dneh po sklepu
skupščine;
– za nagrade članom nadzornega sveta
v skupni višini 3,240.000 SIT bruto iz nerazporejenega dobička iz leta 2001. Nagrada
se izplača v 60 dneh po sklepu skupščine.
Preostali bilančni dobiček v višini
1.030,038.750,96 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa 2.2: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2004.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Plus Revizija, d.o.o. Ljubljana
za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 2005.
4. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvolita
naslednja člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:
– Jožica Tominc,
– Vlado Vadlja.
Mandat članom nadzornega sveta se začne 11. 12. 2005, ko sočasno preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno
tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi do vključno ponedeljka 27. 6. 2005
in ki so ta dan vpisani v delniško knjigo
pri KDD.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno sporočijo družbi
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo na zasedanje uro pred začetkom
skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev,
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino družbe vključno
z letnim poročilom, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delavnik med 12. in 14. uro,
v času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Etra 33, d.d.
uprava družbe
Št. 19/05
Ob-14560/05
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20, uprava
sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Avrigo d.d. Nova Gorica,
ki bo 1. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga predsednika skupščine in preštevalca
glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje
skupščini.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Čermelj Lucijana in preštevalko glasov Barbaro Mržljak.
Seji prisostvuje vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
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stopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v KDD in ostanejo vpisani do konca
seje skupščine in najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo, pooblaščenci pa morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.
Avrigo d.d. Nova Gorica
uprava – direktor
Aleš Hrast, univ. dipl. ek.
Ob-14561/05
Na podlagi C in Č točke 8. poglavja
Statuta delniške družbe Emona blagovni
center d.d., Ljubljana in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava – direktor
7. skupščino
delniške družbe Emona blagovni
center d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 29. 6. 2005 ob 9. uri
v prostorih Emone Efekte d.o.o., Stegne
21C, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Kristijan Kontarščak in veriﬁkacijsko komisijo v sestavi
Ana Pahulje-Senečič kot predsednice, Mateje Kralj in Slavke Plemelj kot članov. Seji
prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274. členu ZGD ter sklepanje o
uporabi bilančnega dobička in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga k temu sklepu.
2.2 Ugotovi se, da bilančni dobiček
po stanju na dan 31. 12. 2004 znaša
73.190.000 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2004 se v
skupnem znesku 1.500.000 SIT uporabi
kot udeležba na dobičku za nadzorni svet,
pri čemer se nameni vsakemu članu po
250.000 SIT bruto.
Preostanek bilančnega dobička v znesku 71.690.000 SIT ostane nerazporejen.
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004 in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 imenuje revizijska hiša
ITEO-Abeceda d.o.o., Ljubljana.
4. Prenehanje družbe in začetek redne
likvidacije.
Predlog sklepa:
Družba Emona blagovni center, d.d.,
Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
Ljubljana, preneha na podlagi tega sklepa
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skupščine, ker niso več izpolnjeni ekonomski in drugi pogoji za nadaljevanje dejavnosti, in se začne postopek redne likvidacije.
Firma družbe se z dnem vpisa začetka
likvidacijskega postopka v sodni register
spremeni, tako da se doda pristavek »v
likvidaciji«.
Sedanja uprava družbe, dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice, nadaljuje delo v funkciji likvidacijskega upravitelja.
Upniki in delničarji lahko v roku 30 dni
od objave sklepa o likvidaciji družbe v
Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve
do družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu na sedežu družbe.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj uro pred začetkom 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 zastopnik 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 sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut 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
je delničarjem na vpogled v informativni
pisarni v poslovni zgradbi na Cesti Ljubljanskih brigad 9a v Ljubljani pri Ani Pahulje-Senečič, vsak delavnik od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Ob-14562/05
Na podlagi 21. člena Statuta delniške
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d. direktor
družbe in nadzorni svet sklicujeta
11. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Grosuplje
d.d.,
ki bo dne 30. 6. 2005 ob 11. uri na sedežu delniške družbe, Cesta na Krko 24,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Peče Ljubo.
Za preštevalca glasov se izvoli Kastelic
Marija. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Kotar Marjan.

2. Seznanitev z letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta ter sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
2.1. Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 13. 5. 2005
o sprejemu letnega poročila za poslovno
leto 2004.
2. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2004 znaša 14,721.232 SIT, ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Predlog sklepa: skupščina družbe
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2004.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja se za poslovno
leto 2005 imenuje Revidicom revizijska
družba d.o.o. Maribor.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja vsak dan od
10. do 12. ure do vključno 30. 6. 2005.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi
sklica skupščine podajo družbi predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov. Predlogi morajo
biti pisni in razumno utemeljeni. Družba
bo ostale delničarje seznanila o predlogih
delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so poslali
ustrezna pooblastila, tako da ista prispejo
tri dni pred skupščino (najava in pooblastilo) na sedež družbe.
Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna ob uri
sklica, se bo skupščina ponovila eno uro
po prvem sklicu. Skupščina bo v drugo odločala ne glede na število prisotnih glasov
delničarjev.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje je osebno ali po pooblaščencu
na podlagi t. i. glasovne tablice, ki jo bodo delničarji oziroma pooblaščenci prejeli ob vstopu
v prostor, kjer bo potekalo zasedanje.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor
Franci Jošt
Št. 3-17291
Ob-14563/05
Na podlagi 11. člena Statuta družbe
Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., sklicujem
14. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v sredo, 29. 6. 2005 ob 12. uri v
sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.
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3. Predložitev letnega poročila družbe
za l. 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila za leto 2004.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se iz ugotovljenega bilančnega dobička,
ki znaša 45,924.805,88 SIT, izplačajo dividende delničarjem v znesku 45 SIT bruto na
delnico oziroma v skupni višini 23,829.705
SIT do 31. 8. 2005, preostali del bilančnega dobička v znesku 22,095.100,88 SIT
pa ostane nerazporejen. Do dividende so
upravičeni delničarji, ki so v delniško knjigo
vpisani na dan skupščine.
3. Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2004 se podeli razrešnica upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za leto 2005 se za revizijo poslovanja pooblašča revizijska hiša Audit
d.o.o. Murska Sobota.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
20% osnovnega kapitala. Skupščine se
lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD po stanju na dan
27. 6. 2005, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se
lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti
dokument o zakonitem zastopstvu delničarjev.
Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo dosežena, se sklicuje drugo zasedanje istega
dne, to je 29. 6. 2005 ob 14. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, od 27. 5. 2005 do
28. 6. 2005 od 9. do 13. ure in 29. 6. 2005
od 9. do 11. ure.
Varstroj d.d. Lendava
direktor mag. Štefan Kepe

ni sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev
izvedla in vpisala v sodni register.
Gradiva, o katerem sklepa skupščina ter
Letno poročilo SLOVENICE, d.d., Ljubljana
2004 in Poročilo nadzornega sveta SLOVENICE, d.d., Ljubljana o preveritvi Letnega
poročila za leto 2004, Letno poročilo Službe notranje revizije za poslovno leto 2004,
Pogodba o pripojitvi delniške družbe z dne
18. 5. 2005, letna poročila SLOVENICE d.d.
Ljubljana in Adriatic d.d. za poslovna leta
2002, 2003 in 2004, Skupno poročilo uprav
o pripojitvi, maj 2005, Revizorjevo poročilo
namenjeno upravama in nadzornima svetoma Adriatici, zavarovalna družba in SLOVENICA, zavarovalniška hiša, d.d., 19. 5.
2005 in poročili nadzornega sveta SLOVENICA d.d. Ljubljana in Adriatic d.d. Koper o
pregledu združitve s pripojitvijo, bodo vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ljubljani, Celovška 206, tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda, v sedmih dneh od
objave sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo biti pismeni, obrazloženi in posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da družba prejme prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec,
mora predložiti družbi pooblastilo v pismeni
obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SLOVENICA, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Anton Končnik

Ob-14564/05
Na podlagi 20. člena Statuta SLOVENICE d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
22. redno zasedanja skupščine
SLOVENICE, d.d., Ljubljana,
ki bo 28. 6. 2005 ob 9. uri v 5. nadstropju
poslovne stavbe SLOVENICE, d.d., Celovška cesta 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
22. redne skupščine se izvoli Srečo Jadek,
za preštevalko glasov Tatjano Jeglič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev z Letnim poročilom SLOVENICE, d.d., Ljubljana 2004 in Poročilom
nadzornega sveta SLOVENICE, d.d., Ljubljana o preveritvi Letnega poročila SLOVE-

NICE, d.d., Ljubljana 2004, Letnim poročilom službe notranje revizije za poslovno
leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
1. Skupščina SLOVENICE, d.d., Ljubljana se je seznanila z Letnim poročilom
SLOVENICE, d.d., Ljubljana 2004 in s Poročilom nadzornega sveta SLOVENICE,
d.d., Ljubljana o preveritvi Letnega poročila
SLOVENICE, d.d., Ljubljana 2004.
2. Skupščina SLOVENICE, d.d., Ljubljana se je seznanila z Letnim poročilom
Službe notranje revizije za poslovno leto
2004.
3. Skupščina SLOVENICE, d.d., Ljubljana podeljuje upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje letnega poročila za leto
2005.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranja letnega poročila zavarovalnice za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.
4. Združitev zavarovalnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep 4.1.:
1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe SLOVENICA Zavarovalniška hiša
d.d. Ljubljana k družbi ADRIATIC Zavarovalna družba d.d. Koper. Dan obračuna
pripojitve je 31. 12. 2004.
2. Skupščina potrdi Skupno poročilo
uprav o pripojitvi, maj 2005, Revizorjevo
poročilo namenjeno upravama in nadzornima svetoma Adriatici, zavarovalna družba d.d. in Slovenica, zavarovalniška hiša,
d.d., 19. 5. 2005, pripojitvenega revizorja
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana ter poročilo
nadzornega sveta o pregledu združitve s
pripojitvijo.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini družbe, pod pogojem, da
enak sklep sprejme skupščina delničarjev
družbe Adriatic, zavarovalna družba d.d.
Koper.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep 4.2.:
1. Skupščina daje soglasje k Pogodbi
o pripojitvi delniške družbe z dne 18. 5.
2005 o pripojitvi SLOVENICE zavarovalniška hiša d.d. Ljubljana k družbi Adriatic
Zavarovalna družba d.d. Koper.
2. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini družbe, pod pogojem, da
enak sklep sprejme skupščina delničarjev
družbe Adriatic, zavarovalna družba d.d.
Koper.
3. Podpisana Pogodba o pripojitvi delniške družbe z dne 18. 5. 2005 v notarskem
zapisu SV 596/05 je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Uprava in nadzorni svet predlagata,
da se sprejme naslednji sklep 4.3.: za zastopnika za prevzem delnic v postopku
pripojitve se v skladu z določili pogodbe
o pripojitvi delniške družbe ter 521. člena
Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75. člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep 4.4.: skupščina
pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupšči-
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Ob-14565/05
Na podlagi točke 4.5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
9. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 28. junija 2005, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine v sestavi, kot je predlagana v
gradivu za skupščino.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 v višini 210,493.415,52 tolarjev se uporabi na naslednji način:
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a) v višini 4,200.000 tolarjev bruto, ki izhaja iz prenesenega čistega dobička preteklih let, se podeli kot nagrada nadzornemu
svetu in upravi družbe, in sicer vsakemu
1/6 v obliki delnic družbe;
b) preostanek bilančnega dobička v višini 206,293.415,52 tolarjev ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava
in člani nadzornega sveta se skupščine
lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od sklica skupščine do skupščine, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 13. ure. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in
vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica
na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d.
direktor uprave
mag. Franc Pangerl
Ob-14566/05
Na podlagi 35. člena statuta družbe
Novoles lesna industrija Straža, d.d., sklicujem
9. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2005 ob 11. uri na
sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 9. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Ada Gole-Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Vovk in Snežna Bukovec.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2004 in odločitvijo uprave o
načinu pokrivanja izgube iz leta 2004.
2.1. Uprava je skupščini predložila Letno poročilo družbe za leto 2004 z mnenjem
revizorja in pisno Poročilo nadzornega sveta delniške družbe, s katerim le-ta sprejema Letno poročilo družbe za leto 2004
in daje pozitivno stališče k revizijskemu
poročilu.
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2.2. Čisti poslovni izid obračunskega
obdobja leta 2004 je bil negativen in je
znašal 430.567 tisoč SIT, kar je vplivalo
na znižanje kapitala. Po sklepu uprave in
v skladu s 60. členom ZGD, je bil pokrit
v breme drugih rezerv iz dobička v višini
430.567 tisoč SIT.
3. Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
Nadzorni svet po predlogu delničarjev
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dne
24. 7. 2005, se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev izvolijo: Marjan
Hribar, Peter Filipič in Igor Mihajlovič.
4.2. Skupščina družbe se seznani, da
sta v nadzorni svet kot predstavnika zaposlenih imenovana Mitja Bukovec in Alojz
Knafelj.
Mandat članov nadzornega sveta je štiri
leta in prične teči z dnem poteka mandata dosedanjemu nadzornemu svetu, to je
24. 7. 2005.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2005 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali
po pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-pravnem sektorju.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava
Ob-14571/05
Na podlagi 47. člena Statuta družbe
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d., in na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava HTP Gorenjka Kranjska
Gora d.d., v soglasju z nadzornim svetom
družbe sklicuje
7. redno skupščino
delniške družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora d.d.,
ki bo v četrtek, dne 30. 6. 2005 ob 10.
uri v sejni sobi hotela Larix, Borovška 99,
Kranjska Gora.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo: za predsednika – Janez

Hočevar, za preštevalca glasov – Gregor
Kozamernik, Irena Plavčak. Skupščini prisostvuje vabljen notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d., za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora d.d. za poslovno leto 2004
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
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 HTP Gorenjka Kranjska Gora
d.d., 578.000 SIT in se uporabi za prenos
v preneseni dobiček, 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. Pripojitev družbe Kompas Hoteli
d.d., Kranjska Gora, Borovška 100 k družbi HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora,d.d., Kranjska Gora,
Borovška 99.
Predlog sklepa:
1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe Kompas hoteli d.d., Kranjska Gora,
Borovška 100 kot prevzete družbe k družbi
HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje
Kranjska Gora, d.d., Kranjska Gora, Borovška 99, kot prevzemni družbi.
2. Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Kompas hoteli d.d., Kranjska Gora, Borovška 100 kot prevzete družbe k družbi HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora, d.d., Kranjska
Gora, Borovška 99, kot prevzemni družbi,
sklenjeni dne 19. 5. 2005.
3. Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav obeh družb o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in skupno
poročilo nadzornih svetov obeh družb o
pregledu pripojitve.
5. Povečanje osnovnega kapitala
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se za izvedbo postopka pripojitve poveča na podlagi 518. člena ZGD po določilih ZGD o rednem povečanju osnovnega kapitala z vložki (309. člen do 317.
člen ZGD), in sicer s stvarnimi vložki, ki jih
predstavlja celotno premoženje (sredstva
in obveznosti) prevzete družbe. Osnovni
kapital se poveča iz 2.447,492.000 SIT za
1.789,700.000 SIT na 4.237, 192.000 SIT z
izdajo 1,789.700 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic pete izdaje z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT v skupni nominalni in enaki emisijski vrednosti
1.789,700.000 SIT.
Namen povečanja osnovnega kapitala je pripojitev družbe Kompas hoteli d.d.
Kranjska Gora, Borovška 100 kot prevzete družbe k družbi HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora, d.d.,
Kranjska Gora, Borovška 99 kot prevzemni
družbi.
Emisijski znesek delnic za povečanje
osnovnega kapitala za 1.789,700.000 SIT
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je opredeljen z menjalnim razmerjem in je
enak nominalnemu znesku povečanja, nominalna vrednost ene delnice je 1.000 SIT,
menjalno razmerje je za 1 delnico prevzete
družbe 11 delnic prevzemne družbe.
Upravičenci do novo izdanih delnic za
povečanje osnovnega kapitala so delničarji
prevzete družbe.
Prednostna pravica delničarjev prevzemne družbe do novih delnic je v skladu
s točkama 1.2 in 1.4 tega sklepa in na podlagi 313/III člena ZGD v zvezi s 518/I-4.
členom alineja izključena.
Izdaja delnic:
– ﬁrma izdajatelja: HTP Gorenjka, hotelsko turistično podjetje Kranjska Gora,d.d.,
Kranjska Gora, Borovška 99,
– delnice so navadne imenske pete
izdaje, ki tvorijo z že izdanimi delnicami
isti razred ISIN SI0031108192, koda VP
HGKG,
– skupna nominalna vrednost celotne
izdaje delnic: 1.789,700.000 SIT,
– nominalna vrednost delnic: 1.000
SIT/delnica,
– emisijska vrednost: 1.000 SIT/delnica
oziroma za 1 delnico prevzete družbe 11
delnic prevzemne družbe,
– delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v KDD,
– čas in način izdaje delnic: s preknjižbo
v KDD po nalogu izdajatelja na podlagi potrjene pogodbe o pripojitvi,
– način vplačila delnic: s premoženjem
prevzete družbe,
– delnice se bodo sedanjim delničarjem
prevzete družbe izdale in izročile s preknjižbo v KDD na presečni dan, ki je 30.
dan po izdaji sklepa o vpisu pripojitve po
sedežu prevzemne družbe,
– način izplačila dividende: v skladu s
sklepom skupščine,
– z delnicami bodo sedanji delničarji
prevzete družbe prosto razpolagali v skladu z zakonom in statutom izdajatelja,
– delnice se lahko preoblikujejo na podlagi sklepa skupščine v skladu z zakonom
in statutom družbe,
– prednostno pravico ob novi izdaji delnic bodo sedanji delničarji prevzete družbe
uveljavljali v skladu z zakonom, če prednostna pravica s sklepom skupščine ne bo
izključena.
Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta.
Skupščina na podlagi čl. 306/1 ZGD pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut
družbe v poglavju “Osnovni kapital” V delu,
ki zadeva uskladitev njegovega besedila s
tem sklepom, in sicer določila o:
– višini osnovnega kapitala,
– številu delnic,
– stvarnem vložku-premoženju prevzete
družbe.
6. Sprememba ﬁrme
Predlog sklepa:
Spremeni se ﬁrma družbe tako, da se
glasi: HIT Alpinea, Družba za turizem, d.d.
Spremeni se skrajšana ﬁrma družbe
tako, da se glasi: HIT Alpinea d.d.
Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta
v 1. in 2. členu v delu, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom, in sicer
določila o:
– ﬁrmi,
– skrajšani ﬁrmi.

števalca glasov pa se izvolita Sergej Steržaj in Jožica Bevc. Seji bo prisostvovala
notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2004 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za poslovno leto
2004.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave in nadzornega sveta se izguba v višini
17,486.000 SIT v celoti pokriva iz drugih
rezerv.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za
leto 2004.
Predlog sklepa št. 4: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2004.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 5:
a) Spremeni se točka 2.1., tako da se
odslej glasi:
Firma družbe je: CTJ Izobraževalni center za tuje jezike d.d., Ljubljana (v nadaljevanju besedila statuta: družba).
b) Spremeni se točka 5.3., tako da se
odslej glasi:
Upravo družbe predstavlja direktor
družbe.
c) Spremeni se točka 6.9., tako da se
odslej glasi:
Nadzorni svet lahko podrobneje uredi
način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
6. Sprememba člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6: skupščina razreši Ljubo Zupančič Čokert z mesta članice
nadzornega sveta zaradi podane izjave o
odstopu. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli Maja Praprotnik z mandatom do
poteka mandata ostalih članov nadzornega
sveta.
7. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 24. 6. 2005. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe CTJ
d.d. Ljubljana, vsak delavnik med 9. in
12. uro.
Uprava družbe CTJ d.d. Ljubljana

7. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
odstop članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Silvana Križmana
in Florijana Velikajna.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata
interese delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje izvolita: Borut Jamnik in Florijan
Velikajne.
8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2005 se na predlog uprave in nadzornega sveta izbere revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 10. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 30. 6. 2005 ob 11. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo upravi najkasneje
tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda vključno z gradivom iz člena 516/II
ZGD in z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, bo delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Hotelu Larix, Borovška
99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od objave sklica naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d.
Marjana Novak,
uprava družbe
Ob-14585/05
Uprava družbe CTJ Izobraževalni center
za tuje jezike, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 21,
1000 Ljubljana, na podlagi 283. člena ZGD
ter 7. člena Statuta družbe sklicuje
10. redno letno skupščino
delničarjev družbe CTJ Izobraževalni
center za tuje jezike, d.d., Ljubljana,
Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, 28. 6. 2005 ob 13. uri, v
sobi B na sedežu družbe CTJ d.d. Ljubljana,
Vilharjeva 21 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za
poslovno leto 2004.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi družbe in nadzornemu svetu za leto
2004.
5. Sprememba statuta.
6. Sprememba člana nadzornega sveta.
7. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico
skupščine se izvoli Nina Schlosser, za pre-

Stran

Ob-14586/05
Na podlagi 13. člena statuta družbe Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljubljana, sklicuje uprava družbe
8. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za
trgovino in storitve d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 6. 2005, ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Frankopanska 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Stran

4014 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalko glasov pa Polona Špolar. Skupščini bo
prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
Slovenijavino d.d., in sicer ob seznanitvi
z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno
poročilo o poslovanju družbe v poslovnem
letu 2004 ter izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe Slovenijavino d.d. v poslovnem letu 2004.
2. Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se v breme tekočih stroškov izplača
nagrada v višini 1,200.000 SIT neto v razmerju plačila sejnin.
3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala ter pooblastilo nadzornemu
svetu za izdelavo čistopisa statuta.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v znesku 1.352,734.000 SIT se zaradi
namena pokritja prenesene izgube prejšnjih let zmanjša po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z
združevanjem delnic za 252,734.000 SIT,
iz 1.352,734.000 SIT na izhodiščno višino
1.100,000.000 SIT tako, da se delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
po postopku, kot je naveden v nadaljevanju,
združijo ter zamenjajo za delnice z nominalno vrednostjo 50.000 SIT za eno delnico.
To se opravi tako, da se na presečni dan
vsaka delnica nominalne vrednosti 1.000
SIT pomnoži s koeﬁcientom 0,813167999
03011235024772054224999, potem pa se
glede na seštevek zmnožkov za vsakega
delničarja izračuna število pridobljenih delnic nominalne vrednosti 50.000 SIT za eno
delnico. Do pridobitve novih delnic družbe
je v tem primeru upravičen vsak dosedanji
delničar, ki po postopku združevanja pridobi najmanj eno celo delnico nominalne
vrednosti 50.000 SIT, presežek do ene cele
delnice nominalne vrednosti 50.000 SIT pa
predstavlja delna pravica.
Skladno s tem zato osnovni kapital družbe po zmanjšanju v izhodiščni višini znaša
1.100,000.000 SIT, za kar se izda izhodiščno število 22.000 delnic v nominalni vrednosti 50.000 SIT za eno delnico.
Presečni dan za zamenjavo dosedanjih
delnic zaradi združitve je štirinajsti dan po
vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.
Vse novoizdane delnice imajo enake
lastnosti kot dosedanje delnice.
Uprava družbe Slovenijavino d.d. je
dolžna nove delnice, ki so izdane namesto razveljavljenih, vendar ne zamenjane,
prodati, izkupiček pa izplačati imetnikom
delnih pravic skladno s tretjim in četrtim
odstavkom 351. člena Zakona o gospodarskih družbah. Ne glede na določbo tretjega
odstavka 354. člena tega zakona družba
zagotavlja upnikom ustrezno zavarovanje
njihovih terjatev tako, kot to določa 350.
člen ZGD.
Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s tem sklepom o zmanjšanju
osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta v točki, ki se nanaša na osnovni kapital
ter število izdanih delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
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stilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da
delničarji prijavijo pisno družbi svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred
skupščino. Kolikor skupščina ob uri sklica
ne bo sklepčna, bo novo zasedanje eno uro
kasneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo skupščina
lahko sklepe sprejemala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je na voljo na sedežu družbe na naslovu:
Frankopanska 11, Ljubljana, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure do dneva zasedanja
skupščine.
Slovenijavino, d.d.
Boris Zajc, direktor
Ob-14596/05
Na podlagi 14. točke statuta SPL d.d.,
vabi uprava SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, delničarje na
11. sejo skupščine
SPL d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v sredo, dne 29. junija 2005 ob
12. uri v prostorih uprave družbe SPL d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega
notarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli odvetnico Bojano Potočan, univ. dipl. jur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.
3. Predstavitev letnega poročila SPL
d.d. za poslovno leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
SPL d.d. potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004
in jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnavanje in odločanje o sklepu
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagana
uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12.
2004 v znesku 1.032,975.815,30 SIT kot
sledi:
– nagrade vodstvu družbe v znesku
5,000.000 SIT,
– nagrade nadzornemu svetu v znesku
600.000 SIT,
– dividende v znesku 28,317.900 SIT,
– druge rezerve iz dobička v znesku
643,847.252,51 SIT,
– prenos v naslednje leto v znesku
355,210.662,79 SIT.

Za izplačilo nagrad in izplačilo dividend
se uporabi nerazporejeni dobiček iz preteklih let (leto 2000).
Delniška družba izplača dividende v
roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem
delničarjem, ki so bili na dan sklica skupščine vpisani pri KDD – Centralna klirinško družba d.d., Tivolska 48, Ljubljana, kot
imetniki delnic družbe SPL d.d.
5. Obravnavanje in odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo
spremembe statuta v predloženem besedilu.
6. Obravnavanje in odločanje o spremembi poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme Poslovnik o delu skupščine SPL d.d. v predloženem besedilu. S sprejemom Poslovnika
o delu skupščine SPL d.d. preneha veljati
Poslovnik o delu skupščine, ki je bil sprejet
na skupščini dne 22. 5. 1997.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL
d.d. za leto 2005 imenuje Rödl & Partner,
d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine vpisani v
KDD – Centralna klirinško depotna družba
d.d., Tivolska 48, Ljubljana kot imetniki delnic družbe SPL d.d.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo ob prijavi udeležbe predložiti tudi pisno
pooblastilo.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom
seje prijavijo in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini in prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, sprejeto letno poročilo
s poročilom nadzornega sveta je na vpogled na sedežu družbe, Frankopanska 18a,
Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič sestane (drugi sklic). V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava SPL d.d.
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Ob-14597/05
Na podlagi statuta delniške družbe Resevna, Trgovina in storitve, d.d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur, sklicujemo

Ob-14626/05
Na podlagi 39. člena Statuta ADRIATIC Zavarovalne družbe d.d. Koper, uprava
družbe sklicuje

8. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 27. junija 2005 ob 9. uri na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Saša Zelenović, za preštevalca
glasov pa Marija Vodenik in Ivanka Boršič.
Na seji bo prisoten vabljeni notar.
2. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in revizorjevega poročila družbe za
leto 2004 in se podeli razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in revizorjevega poročila družbe za
leto 2004.
Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero skupščina potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
letu 2004.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitev statuta delniške
družbe Resevna Trgovina in storitve d.d.,
Mestni trg 3, 3230 Šentjur.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
predstavnika kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Ernesta Ramšaka in imenuje za novega člana
nadzornega sveta družbe Darka Zupanca,
z mandatnim obdobjem enakim dosedanjim
članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005 imenuje družba Abeceda
d.o.o., Celje.
Gradivo za skupščino, katerega sestavni del so spremembe in dopolnitve statuta
družbe, ki jih je sprejel nadzorni svet dne
20. 5. 2005, je zainteresiranim delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v
Šentjurju, Mestni trg 3, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini, ter so
vpisani v delniško knjigo KDD vsaj 10 dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščence
prosimo, da k prijavi predložijo tudi pravilno
izpolnjena pisna pooblastila.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Predlogi delničarjev za spremembo
dnevnega reda
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe pisno
utemeljen predlog, z utemeljitvijo, k posameznim točkam dnevnega reda.
Resevna,
Trgovina in storitve, d.d.
uprava

30. sejo skupščine
ADRIATIC Zavarovalne družbe d.d.
Koper,
ki bo v torek 28. 6. 2005 ob 12.30 v sejni
sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1) Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 30. seje skupščine ADRIATIC Zavarovalne družbe d.d., Koper se
izvoli Marko Globevnik, za notarko pa se
določi Nevenko Kovačič iz Kopra.
2) Poročilo uprave in sprejem sklepov
o pripojitvi.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep 2.1.:
1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi
družbe SLOVENICA zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana k družbi ADRIATIC Zavarovalna družba d.d., Koper. Dan obračuna
pripojitve je 31. 12. 2004.
2. Skupščina potrdi Skupno poročilo
uprav o pripojitvi, maj 2005, Revizorjevo
poročilo namenjeno upravama in nadzornima svetoma ADRIATIC Zavarovalna
družba d.d. in SLOVENICA, zavarovalniška hiša d.d. 19. 5. 2005, pripojitvenega
revizorja Ernst & Young d.o.o. Ljubljana
ter poročilo nadzornega sveta o pregledu
združitve s pripojitvijo.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini družbe, pod pogojem, da
enak sklep sprejme skupščina delničarjev
družbe SLOVENICA zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep 2.2.:
1. Skupščina daje soglasje k Pogodbi
o pripojitvi delniške družbe z dne 18. 5.
2005 o pripojitvi SLOVENICA zavarovalniška hiša d.d. Ljubljana k družbi ADRIATIC
Zavarovalna družba d.d., Koper.
2. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini družbe, pod pogojem, da
enak sklep sprejme skupščina delničarjev
družbe SLOVENICA zavarovalniška hiša
d.d., Ljubljana.
3. Podpisana Pogodba o pripojitvi delniške družbe z dne 18. 5. 2005 v notarskem
zapisu SV 596/05 je priloga in sestavni del
tega sklepa.
3) Povečanje osnovnega kapitala zaradi
pripojitve
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep 3.1.:
1. Zaradi izvedbe pripojitve, sprejete na
tej skupščini na podlagi pogodbe o pripojitvi, h kateri je skupščina dala soglasje,
se osnovni kapital družbe poveča na izhodiščno višino 3.666,728.000 SIT in je razdeljen na izhodiščno število 3,666.728 navadnih delnic v nominalnem znesku 1.000
SIT. Končna višina povečanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve
zagotoviti delničarjem prevzete družbe po
3. točki tega sklepa.
2. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje skupaj z
obveznostmi prevzete družbe Slovenica

Zavarovalniška hiša d.d., Ljubljana, ki ga
bo družba pridobila od prevzete družbe na
podlagi 3. člena pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.
3. Do novih delnic iz 1. točke tega sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki
delnic prevzete družbe na dan, ko bo Klirinško depotna družba po 75. členu ZNVP
opravila zamenjavo delnic, zaradi izvedbe
pripojitve. Delničarji prevzete družbe zaradi izvedbe pripojitve pridobijo delnice prevzemne družbe po menjalnem razmerju določenem v pogodbi o pripojitvi, kar pomeni,
da za 0,38 delnice prevzete družbe prejme
delničar te družbe 1 delnico prevzemne
družbe. Kadar število delnic, izračunano po
prejšnjem stavku, ni enako celemu številu,
se to zaokroži na prvo nižje celo število.
4. Skupščina pooblašča nadzorni svet:
– da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe
pripojitve po 3. točki tega sklepa uskladi
besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom
delnic iz 1. točke tega sklepa.
– da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe vezane na pripojitev tako, da se bo
pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni
register.
5. Povečanje osnovnega kapitala po
tem sklepu velja v primeru vpisa pripojitve,
o kateri je skupščina odločala na tej seji, v
sodni register.
4) Sprememba ﬁrme
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep 4.1.:
1. Spremeni se ﬁrma družbe, ki se po
novem glasi: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
2. V pravnem prometu posluje družba
tudi s skrajšano ﬁrmo, ki se glasi: ADRIATIC SLOVENICA d.d.
3. V italijanskem jeziku se ﬁrma družbe
glasi: ADRIATIC SLOVENICA assicurazioni
S.p.A., skrajšana ﬁrma pa: ADRIATIC SLOVENICA S.p.A.
4. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na tej seji, uporablja pa se od vpisa
pripojitve, o kateri je skupščina odločala na
tej seji, v sodni register.
5) Sprememba statuta in prečiščeno besedilo statuta
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep 5.1.:
1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta s prečiščenim besedilom
statuta.
2. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na tej seji, pod pogojem, da so bili na
tej seji skupščine sprejeti sklepi o pripojitvi
in povečanju osnovnega kapitala zaradi pripojitve, uporablja pa se od vpisa pripojitve
v sodni register.
6) Sprememba članov nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep
6.1.:
1. Skupščina razreši člana nadzornega
sveta Antona Končnika. Razrešitev velja
samo v primeru, da je pripojitev, o kateri
je skupščina odločala na tej seji, vpisana
v sodni register.
2. Za novega člana nadzornega sveta
se od vpisa pripojitve v sodni register, o
kateri je odločala skupščina na tej seji, za
dobo 4 let, imenuje Matjaž Gantar.
Od dneva objave tega sklica je
delničarjem v tajništvu uprave v Kopru,
Ljubljanska cesta 3a, vsak delavnik med
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9. in 14. uro na vpogled naslednje gradivo: pogodba o pripojitvi delniške družbe z
dne 18. 5. 2005, letna poročila družb, ki so
udeležene v pripojitvi za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo uprav o pripojitvi, poročilo revizijske družbe Ernst&Young
d.o.o., Ljubljana o reviziji pripojitve, poročili
nadzornih svetov udeleženih družb o pregledu združitve s pripojitvijo, predlog
sprememb statuta in prečiščeno besedilo
statuta. Vsak delničar lahko na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno prejme prepis zgoraj navedenih listin.
V skladu s 42. členom statuta družbe
je pogoj za udeležbo na skupščini in
uresničevanje pravice do glasovanja pisna
prijava udeležbe na sedežu uprave družbe,
najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja
skupščine. V primeru, da skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 14.30. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.
ADRIATIC Zavarovalna družba d.d.
Dušan Novak
predsednik uprave
Ob-14640/05
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
14. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 6. 2005 ob 13. uri v
hotelu Kompas Bled.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave, glasuje se javno:
Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja.
Veriﬁkacijska komisija: Maja Štefe, Romana Kalamar.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z
274a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2004.
b) Bilančni dobiček po obračunu za
leto 2004 znaša 36,685.479 SIT. Bilančni dobiček je oblikovan iz čistega dobička leta 2004 v višini 17,148.622 SIT in iz
prenesenega dobička prejšnjih let v višini
19,536.857 SIT.
Bilančni dobiček 36,865.479 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2004 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe po določbi 333. člena in
nad. ZGD, v zvezi s 15. členom ter 20 statuta družbe, ter umik lastnih delnic: zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic
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po določbah 356. člena in nad. ZGD, v zvezi z 21. in 22. členom statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se zaradi
uskladitve nominalne višine delnice z zakonsko določeno poveča iz sredstev družbe, iz naslova revalorizacijskega popravka
kapitala, na podlagi bilance stanja na dan
31. 12. 2004, za znesek 24,798.940 SIT
ob upoštevanju števila delnic 40.654, ter
se nominalna vrednost delnice poveča od
390 SIT za 610 SIT, skupaj na 1.000 SIT,
osnovni kapital pa po povečanju zanaša
40,654.000 SIT. Družba ima tako 40.654
delnic v nominalni višini 1.000 SIT, osnovni kapital pa znaša 40,654.000 SIT.
b) Zaradi umika lastnih delnic se poenostavljeno zmanjša osnovni kapital delniške družbe z umikom 11.389 delnic, v
nominalni višini 11,389.000 SIT, s prenosom 11,389.000 SIT v kapitalske rezerve
družbe.
Osnovni kapital po zmanjšanju znaša
29,265.000 SIT ter je razdeljen na 29.265
delnic v nominalni višini 1.000 SIT.
c) Uskladi se statut v določbah o višini
osnovnega kapitala ter številu delnic.
4. Poslovni plan družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2005.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obravnavo, in predlog sklepa pošlje upravi
podjetja najmanj 3 dni pred skupščino.
Le-ta bo odločala o njegovi uvrstitvi na
dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju prisotnosti dokazati svojo identiteto z
osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v
delniško knjigo. Pravne osebe pa morajo
predložiti izvod iz registracije, matično številko in dokazilo o lastništvu delnic.
Evidentiranje se začne ob 12.30 v Hotelu Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi
skupščine.
Kompas Bled turistično podjetje d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-14641/05
Na podlagi prvega odstavka 284. člena
Zakona o gospodarskih družbah in točke
6.3 statuta delniške družbe uprava sklicuje
11. skupščino
delničarjev Sava, družba za
upravljanje in ﬁnanciranje, d.d. Kranj,
Škofjeloška c. 6,
ki bo v sredo, 13. julija 2005, ob 15. uri,
v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču, Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje
organe skupščine: predsednik skupščine
Stojan Zdolšek, preštevalka glasov Snežana Sabljak in zapisnikar Primož Kozina.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.
Delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
predlaga sklep: na podlagi prvega odstav-

ka 67. člena Zakona o prevzemih imenuje skupščina družbo Ernst&Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, za posebnega
revizorja zaradi preveritve posameznih
poslov in poslovne dokumentacije družbe
v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva
zasedanja zadnje skupščine delničarjev
nazaj. Posebni revizor naj preveri zakonitost in primernost vseh pravnih poslov,
ki jih je družba Sava d.d. sklenila v zadevnem obdobju z družbo Grand hotel
Toplice Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
Cesta svobode 12, Bled, in z družbo Golf
in kamp Bled, turizem in rekreacija, d.d.,
Kidričeva 10c, Bled. Posebni revizor naj
preveri predvsem celoto vseh poslov in
razmerij, ki se nanašajo na promet z nepremičninami med navedenimi družbami,
ter okoliščine odpisa terjatev zoper družbo
Grand Hotel Toplice Bled, hotelirstvo in
turizem, d.o.o., v postopku prisilne poravnave.
Uprava predlaga sklep: uprava Save
predlogu delničarja KAD d.d. ne nasprotuje, ga pa tudi ne podpira. Uprava Save
predlaga, da se delničarji po svoji presoji opredelijo do sklepa, ki ga predlaga
KAD d.d. Uprava meni, da je potrebno
izbrati revizorja na podlagi več ponudb,
upoštevati pa je treba, da je predlagani
Ernst & Young revidiral dve odvisni družbi
v dveh od petih preteklih poslovnih let.
Nadzorni svet predlaga sklep: nadzorni svet se strinja s predlogom uprave. K
temu dodaja, da nadzorni svet ob obravnavi predloga KAD d.d. za dopolnitev
dnevnega reda sicer ne razume, zakaj
delničar daje prednost eni od revizijskih
družb, vendar kolikor je to volja delničarja,
ne želi posebej izpostavljati tega vprašanja. Nadzorni svet pričakuje, da cena
revizije ne sme presegati običajne tarife
revizijskih družb.
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled od 13. junija 2005 dalje na
sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6,
tajništvo Pravne pisarne, vsak delavnik od
8. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo
pisno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica na naslov Sava d.d.,
Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj,
bodo objavljeni skladno z 288. členom
ZGD na način kot ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani
v klirinško depotni družbi na dan 5. julij
2005 oziroma imajo na ta dan zakonito
glasovalno pravico na kateri drugi pravni
podlagi, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
na gornji naslov. Lastniki delnic, ki so delnice zastavili, morajo predložiti še potrdilo
zastavnega upnika za uresničevanje glasovalne pravice.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Sava, d.d. Kranj
predsednik uprave
Janez Bohorič
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Ob-14650/05
Sklic skupščine
Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d.
Sklep: nadzorni svet sklicuje redno letno skupščino Kirurškega sanatorija Rožna
dolina d.d., dne 30. 6. 2005, v prostorih
družbe na poslovnem naslovu: Rožna dolina cesta IV/45, 1000 Ljubljana, ob 13. uri,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košar iz Ljubljane, ki bo
sestavljal zapisnik.
2. Izvolitev organov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
– Marko Ravnik za predsednika skupščine,
– Loredana Urbančič in Tatjana Bavdek
za veriﬁkacijsko komisijo.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina se seznani s sprejetim
poročilom o poslovanju Kirurškega sanatorija Rožna dolina za poslovno leto 2004
in s poročilom nadzornega sveta ter daje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Sklep: potrjuje se sklic skupščine Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d., s
predlaganim dnevnim redom. Sklep je bil
soglasno sprejet.
Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
Ob-14741/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in Statuta delniške družbe IMP
Projektivni biro, d.d., Dunajska cesta 7,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
10. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v torek, 28. 6. 2005, ob 14. uri,
v poslovnih prostorih družbe na Dunajski
cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Viktor Poljšak.
Za preštevalca glasov se izvolita Samo
Keber in Zdravko Uhan.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na podlagi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
sprejme skupščina naslednji
3.1 sklep: bilančni dobiček po stanju
31. 12. 2004 znaša 19,638.641,81 SIT.
Bilančni dobiček je oblikovan iz:
– prenesenega čistega dobička prejšnjih
let v znesku 14,988.359,03 SIT in
– preostanka čistega dobička za leto
2004 v znesku 4,650.282,78 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v skupnem
znesku 19,638.641,81 SIT ostane nerazporejen.

3.2 sklep: potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2004 in se upravi za
poslovno leto 2004 podeli razrešnico.
3.3 sklep: potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
se predsedniku in vsem ostalim članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004
podeli razrešnico.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2004 z mnenjem nadzornega sveta in predlogi sklepov o delitvi dobička so delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno
dneva objave tega vabila do vključno 28. 6.
2005, vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo, ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP Projektivni biro, d.d.
predsednik uprave
Bojan Kolarič, univ. dipl. inž. str.
Ob-14742/05
Na podlagi točke C. in Č. poglavja šestič: skupščina statuta delniške družbe Prevent gradnje NGR d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe Prevent gradnje NGR
d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. junija 2005, v
sejni sobi družbe Prevent gradnje NGR
d.d., Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, ob
12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in izvoli veriﬁkacijska komisija v
sestavi: Damijan Vesel kot predsednik ter
Brigita Hausmeister in Maja Lekš kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Prevent gradnje NGR d.d. za poslovno leto
2004 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2004; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe Prevent
gradnje NGR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004.
Predlog sklepa: skupščina družbe Prevent gradnje NGR d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2004 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi
izkazi družbe za poslovno leto 2004.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Prevent gradnje NGR
d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskega poročila in o
načinu in obsegu preverjanja spremljanja
vodenja družbe Prevent gradnje NGR d.d.
med poslovnim letom 2004.
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V skladu z 282.a členom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Prevent gradnje NGR
d.d. v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2005 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000
Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji predlog
sklepa:
Točka 1: osnovi kapital družbe Prevent
gradnje NGR d.d. se poveča najmanj za
16,633.000 SIT (nominalna višina) z vključitvijo novih delničarjev upnikov družbe
Prevent gradnje NGR d.d., ki so na poziv
uprave družbe, objavljen v Uradnem listu
RS, izrazili pripravljenost za konverzijo svojih terjatev v lastniški delež.
Osnovni kapital se poveča praviloma za
najmanj 16.633 navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico tako, da po povečanju znaša najmanj
635,639.000 SIT in je razdeljen na najmanj
635.639 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT. Novo izdane delnice družbe, ki jih bo
ta izdala na podlagi izvršene konverzije
upnikov v postopku prisilne poravnave, tvorijo razred B in so navadne imenske prosto prenosljive delnice, ki dajejo imetnikom
enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj.
Prodajna cena za eno delnico v postopku povečanja kapitala v postopku prisilne
poravnave znaša 1.000 SIT za eno delnico.
Predlagano povečanje osnovnega kapitala
najmanj v višini 16,633.000 SIT se izvede
s cesijo terjatve kot stvarnega vložka tako,
da upnik Cestno podjetje Ljubljana d.d. izvrši konverzijo svoje priznane terjatve v
znesku 16,633.000 SIT v delnice družbe.
Enako pravico do konverzije celotnih ali
delnih priznanih terjatev upnikov lahko izvedejo do sklica skupščine še ostali upniki,
ki sprejmejo odločitev za konverzijo svojih
terjatev v delnice družbe izdane v postopku
povečanja kapitala družbe, v postopku prisilne poravnave, ki se vodi nad dolžnikom
v skladu s sklepom opr. št. St 16/2005 pred
Okrožnim sodiščem v Mariboru.
Upravo družbe se pooblasti, da z upniki,
ki bodo želeli konvertirati svoje terjatve v
lastniški delež, sklene pogodbo o konverziji
terjatev v lastniški delež.
Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da na podlagi podanih izjav
upnikov dokončno določita višino povečanega osnovnega kapitala družbe, ki so ga
upniki pripravljeni realizirati z vplačilom delnic na podlagi konverzije terjatev upnikov.
Terjatve, ki so predmet konverzije, so
revidirane v okviru postopka prisilne poravnave.
Dosedanji delničarji se odpovedujejo
prednostni pravici za vplačilo delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave v korist
upnikov, ki bodo v postopku prisilne poravnave konvertirali svoje celotne ali del svojih
terjatev v skladu s sprejetimi sklepi pod točko 4, osmega zasedanja skupščine.
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Točka 2: sklep o povečanju osnovnega
kapitala je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava v postopku, ki
teče pred Okrožnim sodiščem v Mariboru
pod opr. št. 16/2005, pravnomočno potrjena.
Točka 3: za revizijo stvarnega vložka
se pooblasti revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000
Ljubljana.
Točka 4: skupščina pooblašča nadzorni
svet, da skladno z veljavnimi odločitvami
sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe
tako, da se bo sprememba kapitala lahko
izvedla in vpisala v sodni register.
5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi in dopolnitvi statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi obliki.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah v sestavi nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme predlagane spremembe v sestavi nadzornega sveta.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred izvedbo skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave družbe, Miklavška cesta
82, 2311 Hoče. Pooblaščenci delničarjev,
ki se prijavijo na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki mora biti
priloženo prijavi za skupščino in se dostavi
najkasneje tri dni pred dnevom skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
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 enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004, revidirane in
konsolidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004, ter
predlog sprememb statuta družbe in pred-
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log novega prečiščenega besedila statuta
družbe so na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Hočah, Miklavška
cesta 82, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Prevent gradnje NGR d.d.
uprava – direktor
Darko Kočar
Ob-14743/05
Na podlagi 283. v zvezi z 281. in 282.
členom Zakona o gospodarskih družbah in
7.3.6. točke statuta družbe Color, industrija
sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delničarjev delniške družbe Color,
industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., Medvode,
ki bo v torek, dne 28. 6. 2005 ob 15. uri
v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za predsednika skupščine izvoli Marka Vreska, za preštevalko glasov Erno Govekar.
Skupščina delničarjev se seznani, da
skupščini prisostvuje notar, Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2004 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme informacijo o revidiranem letnem
poročilu za poslovno leto 2004, poročilu
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2004 in pokrivanju izgube ter
o potrditvi letnega poročila.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko hišo Ernst&Young d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in revizijskim poročilom
ter poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Color,
d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta
4, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki vsaj
3 dni pred skupščino pisno napovejo upravi
družbe svojo udeležbo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami,
ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo,
kjer zaseda skupščina.
Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se
javijo ob odprtju prostora. Udeleženci se
morajo identiﬁcirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne, t.j. 28. 6.
2005 ob 16. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Št. 3
Ob-14762/05
V skladu z določili 30., 32. in 39. člena
Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 23. 5. 2005 sklicujeta uprava družbe in
nadzorni svet družbe
28. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek 28. 6. 2005 ob 11. uri v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, zapisnikarja,
ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost in sprejme
dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja
skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2004, z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu
družbe in poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2004 ter ugotavlja, da
je Zavarovalnica za leto 2004 poslovala
uspešno, saj je:
– dosegla bilančno vsoto 92,9 milijarde
tolarjev in jo povečala za 11% glede na
leto 2003,
– povečala čiste tehnične rezervacije na
72,2 milijarde tolarjev oziroma za 9%,
– povečala naložbe iz zavarovalno-tehničnih rezervacij za 6,7 milijarde SIT, tako
da predstavljajo 82% sredstev družbe,
– izkazala presežek sredstev, ki se vštevajo v naložbe kritnega sklada in kritnega
premoženja, nad zavarovalno-tehničnimi
rezervacijami,
– med letom poslovala z ustreznim presežkom razpoložljivega kapitala in ob koncu leta izkazala 1,6 milijarde oziroma 51%
presežka nad zahtevanim minimalnim kapitalom na področju življenjskih zavarovanj
ter 0,6 milijarde oziroma 26% na področju
življenjskih zavarovanj.
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b) Skupščina ugotavlja, da družba
v skladu z določili 228. člena ZGD lahko uporabi dobiček tekočega leta v višini
1.101,140.057,15 SIT le za pokrivanje izgub preteklih let.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.
3. Obravna predloga nagrade članom
nadzornega sveta družbe in članom uprave družbe.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
poslovanju družbe v letu 2004 in poročila
o delu nadzornega sveta ter uprave družbe v letu 2004 se za prizadevno delo ter
uspešno obvladovanje tveganj in prispevek
k stabilni rasti in razvoju družbe članom
nadzornega sveta družbe izplača nagrada
v skupnem bruto znesku 10,250.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2005
se imenuje s strani uprave družbe in nadzornega sveta družbe soglasno predlagani
revizor: BDO EOS Revizija d.o.o., Družba
za revidiranje, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Zavarovalnice Maribor d.d.
Predlog sklepa:
a) Zaradi poteka mandata se z dnem
sprejetja tega sklepa razrešita s funkcije
člana nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor d.d. iz vrst delničarjev:
– Jezeršek Borut, univ. dipl. pravnik,
– Kovačič Matjaž, univ. dipl. ekon.
b) Na podlagi njunih odstopnih izjav
skupščina odpokliče in razreši člana nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor d.d.
iz vrst delničarjev:
– Ivanušič Zvonka, univ. dipl. ekon.,
– mag. Pišek Draga, univ. dipl. ekon.
c) V nadzorni svet Zavarovalnice Maribor d.d. se iz vrst delničarjev imenujejo:
– Ivanušič Zvonko, univ. dipl. ekon.,
– Kovačič Matjaž, univ. dipl. ekon.,
– Rusjan Sergej, dipl. ekon.,
– Skernišak Manja, univ. dipl. ekon.;
za 4-letno mandatno obdobje od 28. 6.
2005 dalje.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 20. 6. 2005 vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje pet dni pred zasedanjem
skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul.
3., 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do četrtka 23. 6. 2005 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku
družbe na kraju, kjer bo zasedanje, in s
podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za
udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno
tako posredujejo naslovu družbe do 23. 6.
2005 oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.

s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe od dneva sklica skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda sporočijo upravi družbe, in sicer v roku 7 dni
od dnevne objave sklica. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani na
sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, nastopi enourni odmor, po
katerem se skupščina ponovi. Skupščina
bo v drugem sklicu veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
ETP Kranj, d.d.
uprava

Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en
glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
nadzorni svet družbe
Ob-14765/05
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.
člena Statuta delniške družbe ETP – Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.d., Mirka
Vadnova 11, Kranj
8. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,
ki bo v torek 28. 6. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova
11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
predstavitev notarja, ki bo prisostvoval
skupščini.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– predsednika skupščine,
– preštevalce glasov.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2004, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2004, z mnenjem pooblaščenega
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2004.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembo statuta družbe.
5. Potrditev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi nova
člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala in predstavnika delavcev.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2005 imenuje revizijska
družba Iteo Abeceda d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
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Ob-14772/05
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi točke 7.4. Statuta
družbe »Preskrba« d.d. Sežana sklicuje
direktorica družbe »Preskrba«, trgovina na
debelo in drobno d.d. Sežana
9. skupščino
družbe »Preskrba«, trgovina na debelo
in drobno d.d., Sežana, Partizanska 71,
ki bo v torek, dne 28. 6. 2005, ob 13.
uri na sedežu družbe, Sežana, Partizanska 71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Nadja Rus, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Milan Mesar,
notar iz Sežane.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red devete skupščine »Preskrba«
d.d.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s sprejetim
letnim poročilom o poslovanju družbe v letu
2004 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2004.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2004 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2005 se imenuje pooblaščena
revizijska hiša »Ernst & Young«, Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.
Ljubljana.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe »Preskrba«
d.d.
Gradivo: gradivo k posameznim točkam
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Sežani, Partizanska 71, v tajništvu družbe, vsak delavnik od
7. do 15. ure, do vključno dneva skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže z
osebnim dokumentom, pooblaščenec pa z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
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lom, zastopnik pa z overjenim izpiskom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničar lahko vloži
nasprotni predlog k posamezni točki dnevnega reda v 7 dneh od dneva objave sklica
te skupščine. Nasproti predlog mora biti
v pisni obliki, jedrnat in razumno utemeljen. Osebno ali s priporočeno pošiljko po
pošti se odda na sedež družbe v tajništvo
družbe.
Udeležba na skupščini: pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
ima delničar, ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavi v tajništvu
družbe tako, da jo le-ta prejme najkasneje 3 dni pred skupščino, in ki je vpisan v
delniško knjigo družbe najkasneje 10. dan
pred dnevom izvedbe skupščine. Dan izvedbe skupščine se všteva v navedena
roka. Delničarja lahko na skupščini zastopa
pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom
v pisni obliki. Ob prijavi se mora delničar
izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenec delničarja z osebnim dokumentom
in pisnim pooblastilom, zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo se
shrani pri družbi in je pri njej shranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasovanje: glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Na
skupščini se odloča o objavljenih predlogih
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt
od 12.30 dalje.
Preskrba, trgovina na debelo
in drobno d.d., Sežana
direktorica
Tatjana Vošinek Pucer
Št. 69/2005
Ob-14775/05
Na podlagi statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 6. 2005 ob 9.30 v prostorih
družbe v Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov se izvolita Lidija Voršič in Nataša
Rogelj. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev skupščine za leto 2004 s
poročilom nadzornega sveta za leto 2004
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta in predlaga, da se upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem letu 2004.
3. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na osnovi odstopne izjave preneha, zaradi nezdružljivosti funkcije, članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu članu Igorju Plestenjaku. Za novega
člana nadzornega sveta se izvoli Marko
Starman.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih,
skupščina družbe Vodnogospodarsko
podjetje d.d. sprejme sklep o imenovanju
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revizijske družbe Deloitte&Touche, d.o.o.,
Dunajska cesta 9, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja določenih poslov družbe Vodnogospodarsko
podjetje d.d., z obvladujočo družbo Bauimex, d.o.o., Pot v Puškarno 11, Kranj, v
obdobju zadnjih dveh let in pol.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
Renoma, d.o.o. iz Ljubljane.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja
in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na voljo v tajništvu družbe, 28 dni pred
zasedanjem skupščine, vsak delovnik od
8. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela
na sedež družbe, najmanj eno uro pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine,
vpisati v listo udeležencev.
VGP d.d.
direktor družbe
Št. 1/05
Ob-14780/05
Direktor družbe Klub modrih d.d., Pristaniška ulica št. 8, Koper, sklicuje
enajsto sejo delničarjev,
ki bo 28. 6. 2005, ob 12.30, na Pristaniški 12/V, v Kopru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov.
2. Seznanitev s potrjenim Letnim poročilom 2004, Poročilom revizorja in Poročilom nadzornega sveta.
3. Volitve nadzornega sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Direktor in nadzorni svet predlagata v
sprejem nasledje sklepe:
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Ždralič. Za preštevalki glasov
se izvolita Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Ad 2) Letno poročilo 2004 in Poročilo
revizorja se vzameta na znanje in se sprejme Poročilo nadzornega sveta.
Ad 3) Za člane nadzornega sveta se
izvoli: Vlado Pahor, Tatjana Cepak in Žarko Ždralič.
Ad 4) Ugotovljen bilančni dobiček se
v celoti izplača delničarjem, ki so imetniki
delnic družbe na dan zasedanja skupščine. Direktorju in nadzornemu svetu se podeli razrešnica.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo najavijo vsaj tri dni pred
sklicano sejo.
Klub modrih d.d.
direktor
Marijan Škoda
Ob-14781/05
Uprava družbe Pulsar Holding d.d. v
skladu s 269. členom ZGD obvešča, da
sta dne 24. 5. 2005 z mesta članov nad-

zornega sveta družbe odstopila Aleksander Topolovšek in Samo Primožič.
Direktor družbe Pulsar holding d.d.
Ljubljana, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 9.3. točke Statuta Pulsar holding d.d., Ljubljana, sklicuje
16. sejo skupščine,
ki bo dne 27. 6. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe, Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Predlog dnevnega reda s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Ivana Pajka in preštevalko glasov Ireno Lavrič. Seji prisostvuje
notarka Nada Kumar.
2. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
2.1 Na osnovi odstopnih izjav z dnem
sklepa skupščine, skupščina razreši Sama
Primožiča in Aleksandra Topolovška. Skupščina razreši funkcije člana nadzornega
sveta Branka Elsnerja.
2.2 Skupščina za nove člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne
teči z dnem imenovanja na skupščini, imenuje Bojano Vinkovič, Gorana Brankoviča
in Branka Elsnerja.
Glasovanje
Skladno s točko 9.1. Statuta družbe Pulsar holding d.d., Ljubljana, število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi
v njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
za sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Udeležence pozivamo, da na sedež družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do 24. 6. 2005.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Pulsar holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.
Pulsar holding d.d.
direktor
Marko Vavpetič
Ob-14782/05
Na podlagi 281. člena ZGD uprava delniške družbe Ljubljanski geodetski biro d.d.
sklicuje
10. skupščino
delniške družbe LGB d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2005 ob 11. uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa,
Cankarjeva cesta 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2004.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
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Št.

Predlog sklepa: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2004 znaša 55,295.000
SIT in se razdeli:
– 1,876.000 SIT za dividende delničarjem iz dobička leta 2003;
– 53,419.000 SIT ostane nerazporejen.
Vrednost dividende po delnici znaša
100 SIT v bruto znesku.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
za poslovno leto 2004.
4. Nagrada upravi družbe.
Predlog sklepa: izplača se nagrada
upravi družbe v obliki 2080 lastnih delnic,
kar znaša 6,240.000 SIT.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pregled poslovanja
družbe za leto 2004 skupščina imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
UHY d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik od 14. do 15. ure od dneva objave
skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklepov in gradiva za skupščino podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda, oziroma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom. Skladno z 288. členom ZGD morajo biti predlogi pisni in utemeljeni.
Delničarji morajo svojo udeležbo in s
tem glasovalno pravico za skupščino prijaviti vsaj tri dni pred skupščino, na sedežu
družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna
pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Uprava LGB d.d.

predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako število delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na deseti
dan pred datumom zasedanja skupščine t.j.
20. 6. 2005. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to je do 24. 6. 2005. Vsaka delnica velja
1 glas. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
5, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, ﬁrmo ter podpis in
žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega
kapitala.
VOC Celje, d.d.
direktor
Bogdan Kočevar

Ob-14882/05
Na podlagi 9. člena Statuta delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 29. 6. 2005 ob 11. uri, v
sejni sobi CM Celje, d.d. – področje Asfalt
kamnolom v Veliki Pirešici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli Ivo
Steble,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom in Majda Šinkovec,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2004. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 229,935.580,37
SIT.

b) Del bilančnega dobička v višini
17,719.858 SIT oziroma 158 SIT bruto na
delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 1998. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od stanja
v delniški knjigi. Upravičenci do dividende
so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinški depotni družbi,
d.d., Ljubljana na dan 20. 6. 2005.
Dividenda se izplača v roku 60 dni od
sprejema sklepa na skupščini.
c) Del bilančnega dobička v višini
2,902.818 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za upravo iz prenesenega dobička
iz leta 1998. Udeležba na dobičku se izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa na
skupščini.
d) Del bilančnega dobička v višini
4,721.298 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 1998. Udeležba na dobičku
se izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa
na skupščini.
e) O delu bilančnega dobička v višini
204,591.606,37 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje družba Audit, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano
ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 2.500
SIT/delnico;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
5.2. Uprava lahko lastne delnice nameni
za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu
svetu.
5.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Letno poročilo za poslovno leto 2004,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila s predlogi
sklepov skupaj z gradivom za skupščino so
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih

Stran

Št. 000024/2005
Ob-14883/05
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Projektiva-Inženiring Celje, d.d.,
Lava 42, Celje, uprava sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva-Inženiring
Celje, d.d.,
ki bo v torek, 28. 6. 2005 ob 11. uri v
sejni sobi – VOC Celje, d.d.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Steble Ivo,
– za preštevalki glasov se izvolita Darinka Rom in Simona Brinovec,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2004. Izhajajoč iz
letnega poročila se ugotovi:
1. Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2004 znaša 5,141.285,48
SIT.
2. Celotni bilančni dobiček v višini
5,141.285,48 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
Letno poročilo za poslovno leto 2004,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila skupaj
z gradivom za skupščino so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Lava 42,
Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 12.
ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsak nov predlog mora biti
predložen v pisni obliki z obrazložitvijo
in vložen 7 dni po objavi tega sklica na
sedežu družbe
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji
lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške delnice tri dni pred zasedanjem
skupščine deponirati pri notarju in se na
skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov,
ki je enako število delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v delniške knjigi na deseti
dan pred datumom zasedanja skupščine
t.j. 17. 6. 2005. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo, to je do 24. 6. 2005. Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam navzočih udeležencev
in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in
priimek, naslov, navodila za glasovanje,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja in
podatke pooblaščenca; za pravne osebe
pa ime in priimek, naslov pooblaščenca,
ﬁrmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol
ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna,
če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26%
osnovnega kapitala.
Projektiva-Inženiring Celje, d.d.
direktor
Pukl Rajko

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-14886/05
Uprava družbe Petrol vabi delničarje na
12. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 12. julija 2005 ob 10. uri v predavalnici Amﬁteater na Fakulteti za družbene
vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik
ter Jože Bajuk in Denis Kostrevc kot preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 7.922,621.456,19 SIT v
skladu z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 1.854,367.200 SIT oziroma bruto na
delnico 900 SIT;
2. izplačilo 12-članskemu nadzornemu
svetu družbe kot udeležbo na bilančnem
dobičku v bruto znesku 50,380.566,39 SIT,
izplačljivo v delnicah družbe po povprečni
tržni vrednosti delnice v letu 2004, ki znaša
63.834 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 3.008,936.844,90 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku
3.008,936.844,90 SIT, o uporabi katerega
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod točkama 1 in 2 se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1997
in 1998.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim
v centralnem registru pri KDD na dan
14. julija 2005, na način, določen s sklepom uprave družbe.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2004.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2005 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija,
d.o.o., Ljubljana.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 12. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana prisostvovala notarka Duša
Trobec Bučan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skup-

ščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem zasedanja skupščine vpisani
kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na skupščini delničarjev v informacijski
pisarni na sedežu družbe osebno ali prek
pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v
informacijski pisarni na sedežu družbe od
dneva razpisa, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure do dneva skupščine. V informacijski pisarni bodo delničarji lahko prejeli
tudi potrdila o lastništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Janez Lotrič
Ob-14906/05
Na podlagi določil 15. člena Statuta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sklicujem
31. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, 27. 6. 2005, ob
16. uri v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV.
nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2004
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe d.d. se seznani z letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno
leto 2004, z mnenjem revizorja in s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
3. Sklep o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
a) Skupščina Kapitalske družbe, d.d.
ugotavlja, da družba v poslovnem letu
2004 izkazuje bilančni dobiček v znesku
9.229,541.457,87 SIT.
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Bilančni dobiček v znesku 9.229,541.457,84
SIT ostane v celoti nerazporejen, o čigar uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
b) V skladu s členom 282/a Zakona o
gospodarskih družbah skupščina Kapitalske družbe, d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v
poslovnem letu 2004.
4. Določitev odstotka osnovnega kapitala Kapitalske družbe, d.d., ki ga na predlog nadzornega sveta določi skupščina za
posle, za katere mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
a) Razveljavi se sklep 11. seje skupščine Kapitalske družbe, d.d. z dne 21. 4.
2000 pod točko 11.6.
b) Uprava Kapitalske družbe, d.d. mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta za:
– nakup, prodajo ali zastavo lastniških
vrednostnih papirjev, katerih izdajateljice
so gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in ki predstavljajo dolgoročno ﬁnančno naložbo Kapitalske družbe,
d.d., če vrednost posameznega posla presega višino 0,34% osnovnega kapitala Kapitalske družbe, d.d. oziroma 250,000.000
SIT;
– nakup, prodajo ali zastavo vseh drugih vrst vrednostnih papirjev, če vrednost
posameznega posla presega višino 1%
osnovnega kapitala Kapitalske družbe, d.d.
oziroma 730,000.000 SIT;
– dajanje poroštva, garancije ali podobnega jamstva, če vrednost posameznega posla presega višino 0,3% osnovnega
kapitala Kapitalske družbe, d.d. oziroma
220,000.000 SIT;
– dajanje posojil in najemanje dolgoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega višino 0,3% osnovnega
kapitala Kapitalske družbe, d.d. oziroma
220,000.000 SIT.
5. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., ki jih je s sklepom imenovala Vlada
Republike Slovenije na 4. seji z dne 23. 12.
2004.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je
na skupščini prisotnih najmanj ½ članov
skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.

SV 533/05

Nasprotni predlogi
Št. 33
Ob-14901/05
Uprava delniške družbe Remont d.d.,
Oblakova 30, Celje, na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah obvešča delničarje,

da je delničar Marko Balant v roku 7 dni
od objave sklica skupščine podal nasprotni
predlog k dnevnemu redu skupščine z obrazložitvijo in predlaga, da se k dnevnemu
redu doda točka 7. Spremembe statuta.
Nasprotni predlog se glasi: spremeni se
4. člen Statuta tako, da se nepravilne šifre
dejavnosti v registraciji družbe uskladijo s
standardno klasiﬁkacijo in da se zaradi potreb družbe dejavnost razširi za: 90.021
– zbiranje in odvoz odpadkov.
Stališče uprave: uprava se strinja s podanim nasprotnim predlogom, saj šifre res niso
usklajene s standardno klasiﬁkacijo, prav
tako bi bilo potrebno dejavnost razširiti.
Remont d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 209/05
Ob-14740/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane, opr. št. SV 209/05 z dne 19. 5.
2005, sta bila poslovni prostor, gostinski
lokal v izmeri 38,15 m2 in skladišče v izmeri
5,08 m2, ki se nahajata v pritličju stanovanjske hiše na Štihovi ulici 13 v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 1788 in 1789, k.o. Bežigrad, last zastavitelja Jović Mića, Nožice,
Gostičeva cesta 76, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11. 2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenlandesbank
Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, St. Veiter Ring 53,
A-9020 Celovec, matična številka 1868101,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
155.000 EUR s pripadki.
SV 408/05
Ob-14744/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 408/05 z dne 20. 5.
2005, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 35,15 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Delavska ulica 6, stoječe na
parc. št. 2294, k.o. Tabor, ki je do celote
last Adema Nuhija, stanujočega Savinjska
ulica 4, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2393/92 z dne 17. 9. 1992 in
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 2003,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija,
id. št. 1870793, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Adema Nuhijo in Brigito Peček, oba stanujoča Savinjska ulica 4,
Maribor, v višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 418/05
Ob-14746/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 418/05, DK 21/05 z dne
18. 5. 2005, je bil poslovni prostor v izmeri
19,60 m2, v objektu SPB-1, ki stoji na parc.
št. 3868/8 in 3868/7, obe k.o. Domžale, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 5.
2005 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
18. 5. 2005, last zastavitelja Mirka Hajška,
Kranj, Bleiweisova cesta 45, zastavljen v
korist upnika Bogdana Poljanška, Mekinje,
Molkova pot 8, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 27.000 EUR s pp.
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Ob-14747/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 533/05 z dne 19. 4.
2005, je:
– enosobno stanovanje št. 44, v izmeri
35,29 m2, v VI. nadstropju stanovanjskega
bloka Dunajska cesta 105, Ljubljana, stoječega na parc. št. 123, 124, 125 in 126,
vse k.o. Bežigrad, s shrambo v kleti št. 44,
katerega lastnik je dolžnik Acron d.o.o.,
Pod gradom 2, Slovenj Gradec, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe
z dne 17. 11. 2004;
– poslovni in skladiščni prostori v pritličju ter I. nadstropju stavbe Delpinova
ulica 13, Nova Gorica, stoječe na parc.
št. 657/55 in 657/26 k.o. Nova Gorica, v
skupni izmeri neto površine 182,85 m2,
katerih lastnik je dolžnik Acron d.o.o., Pod
gradom 2, Slovenj Gradec, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 3.
2005, s prodajalcem Planika, Podjetje za
trženje in proizvodnjo obutve d.d. – v stečaju, Savska Loka 21, Kranj;
– poslovni prostor v stanovanjski stavbi
Dimnikarska št. 4, Koper, oziroma Župančičeva št. 43, Koper, stoječega na parc.
št. 1180/1, vl. št. 140 k.o. Koper, v izmeri
49 m2, katerega lastnik je dolžnik Acron
d.o.o., Pod gradom 2, Slovenj Gradec,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 24. 3. 2005, sklenjene s prodajalcem
Planika, Podjetje za trženje in proizvodnjo
d.d. – v stečaju, Savska Loka 21, Kranj;
– poslovni prostor v zgradbi Ormoška cesta 3, Ljutomer, stoječi na parc. št.
2343/2 in parc. št. 2343/1, vl. št. 1693 k.o.
Ljutomer, v izmeri 159,67 m2, katerega
lastnik je dolžnik Acron d.o.o., Pod gradom 2, Slovenj Gradec, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 3. 2005, sklenjene s
prodajalcem Planika, Podjetje za trženje in
proizvodnjo obutve d.d. – v stečaju, Savska Loka 21, Kranj;
– poslovni prostor v pritličju in kletni
etaži stanovanjsko – poslovnega objekta
Kidričeva ulica 7D, Velenje, stoječega na
parc. št. 2525, vl. št. 2752 k.o. Velenje, v
izmeri 163,93 m2, katerega lastnik je dolžnik Acron d.o.o., Pod gradom 2, Slovenj
Gradec, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 24. 3. 2005, sklenjene s prodajalcem
Planika, podjetje za trženje in proizvodnjo
obutve d.d. – v stečaju, Savska Loka 21,
4000 Kranj;
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237,
za zavarovanje njegove denarne terjatve
v višini 1,250.000 EUR z obrestmi v višini 6-mesečni Euribor, povečan za 0,90%
letno, ki pa se spreminja, kot to določa
6. člen kreditne pogodbe, za primer zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi
in stroški, z zapadlostjo v 120 zaporednih enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo
vsak zadnji delovni dan v mesecu, s tem,
da prvi obrok zapade v plačilo 31. 5. 2005
in zadnji 20. 4. 2012 z možnostjo predčasne odpovedi kreditne pogodbe in takojšnjo
zapadlostjo vsega še neodplačanega kredita v primerih iz točke »Drugič« sporazuma, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter
z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne
pogodbe.

Stran

4024 /

Št.

52 / 27. 5. 2005

SV 314/05
Ob-14778/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 314/05 z dne 24. 5.
2005, je bilo stanovanje št. 24, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 11, stoječe na parc. št. 195/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 63,88 m2, last zastaviteljev Damjana Musića in Azre Kadirić,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 4.
2003, zastavljeno v korist upnika Elektronček, podjetje za razvoj elektronike, d.o.o.,
s sedežem v Mengšu, Gorenjska cesta 23,
matična številka 5330840, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 64.524,30 EUR
s pripadki.
SV 316/05
Ob-14779/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 316/05 z dne 24. 5.
2005, je bilo stanovanje št. 20, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 1A,
stoječe na parc. št. 157/7 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 60,22 m2, last zastavitelja Iva Danilova, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 5. 2005, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, matična številka 5446546,
s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.000 CHF s pripadki.
SV 314/05
Ob-14881/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus, opr. št. SV 314/05, je bilo stanovanje št. 15 v dejanski izmeri 106 m2, v
drugem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Trg svobode 1, Trbovlje, stoječe na parc. št. 742/19, k.o. Trbovlje,
in s pripadajočim ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, zastavljeno v korist Banke
Zasavje d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.768 CHF s pp.
SV 570/2005
Ob-14897/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 570/2005,
je stanovanje št. 1 v izmeri 69,79 m², v
pritličju zgradbe v Rušah, Ul. Pohorskega
bataljona 5, stoječe na parc. št. 940 k.o.
Ruše, last Dežman Zvonka, stan. Ruše,
Ul. Pohorskega bataljona 5, na temelju
kupoprodajne pogodbe št. 399/93 z dne
20. 9. 1993 in dodatka z dne 15. 3. 1999,
zastavljeno v korist Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
65.000 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju BS na dan plačila.
SV 580/2005
Ob-14898/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 580/2005 z dne
24. 5. 2005, so stanovanja št. 6/P v izmeri
45,76 m², št. 12/P v izmeri 52,59 m², št.
25/I v izmeri 24,20 m², št. 30/I v izmeri
25,68 m², vsa v hiši v Mariboru, Jezdarska 8, ki stoji na parc. št. 1097 k.o. Tabor
in stanovanji št. 1/P v izmeri 49,35 m², št.
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6/II v izmeri 47,12 m², ki sta v hiši v Rušah, Mali Beograd 14, ki stoji na parc. št.
707 k.o. Ruše, last Ultra d.o.o., na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2001
in na temelju kupoprodajne pogodbe za
nakup stanovanj z dne 25. 9. 1996, zastavljena v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 35,000.000 SIT.
SV 316/2005
Ob-14900/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz
Gornje Radgone je bilo stanovanje številka 3, ki je locirano v stanovanjski zgradbi
v Gornji Radgoni, Partizanska cesta 32,
ki je skupne izmere 75,80 m2 in obsega tri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico,
predsobo in klet ter je last zastaviteljice
Alenke Ratek, stanujoče Gornja Radgona,
Partizanska cesta 32, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 7. 3. 2005, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
St. Stefan – Jagerberg-Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Murecker Strasse 23, 8083
St. Stefan i.R, Avstrija, EIŠ 1870599, v
zavarovanje denarne terjatve v znesku
40.000 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis kreditne
pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z dne 25. 5. 2005, opr. št.
SV 316/2005.
SV 677/2005
Ob-14979/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 677/2005 z
dne 20. 5. 2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 11, v II. nadstropju
v skupni izmeri 50,03 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v
izmeri 0,88 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Frankolovska 15, zgrajeni na parc.
št. 1642, pripisani pri vl. št. 1376, k.o.
Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja Savec Sebastijana, EMŠO 2501971500391,
stanujočega Maribor, Plečnikova ulica 3, do 1/2 in Polonce Žmauc, EMŠO
2206971505391, stanujoče Maribor, Borova vas 13, do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 5. 2005, s prodajalko Erno Hladen, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,700.000 SIT s pripadki.
SV 730/05
Ob-14980/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 730/05 z dne 25. 5.
2005, je dvosobno stanovanje št. 4, v stanovanjski hiši na naslovu Gogalova ulica
4, Kranj, stoječi na parc. št. 181/1 k.o.
Huje, skupaj v izmeri 65,60 m2, last zastavitelja Hamida Mehadžića, Gogalova
ulica 4, Kranj, na temelju kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 9/1992,
sklenjene dne 7. 8. 1992, s prodajalcem
družbo Gradis Gradbeno podjetje Jesenice, p.o. z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 4. 5. 2005, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
matična številka 1430564, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 21.000 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 4%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 6,15%, z odplačilom v 84 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 308,29 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega prvega v mesecu, od katerih
prva zapade v plačilo dne 1. 7. 2005, zadnja pa dne 1. 6. 2012, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnika v primeru, če so dolžniki
v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
te kreditne pogodbe.
SV 732/05

Ob-14981/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 732/05 z dne 25. 5.
2005, je dvosobno stanovanje št. 19, v izmeri 54,20 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stan. stavbe, stoječe na parc. št. 887/33
k.o. Kranj, na naslovu Gosposvetska ulica 17, v Kranju, last zastaviteljev Marjete
Korošec in Roberta Šifrerja, vsakega do
ene polovice, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 11. 5. 2005, sklenjene s prodajalcema Potokar Katarino, Gosposvetska 17, Kranj in Blažem Goričanom, Gosposvetska 17, Kranj, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini v višini 51.660 CHF z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 2,2%
letno, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe
znaša 3,04% letno in efektivno obrestno
mero za najeti kredit v višini 3,15% letno, z
rokom vračila v 120 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 5. 2015, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice 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 ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 368/05

Ob-14982/05

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 368/05
z dne 19. 5. 2005, je bilo stanovanje št.
44, v skupni izmeri 67,15 m2, ki se nahaja
v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Primožičeva ulica 1, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 105/2, ki je med drugim
vpisana pri vl. št. 517 k.o. Črnuče, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastaviteljev Doltar Roka in Cvetnić Lilijane, vsakega do ½, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 2005, sklenjene
s prodajalko Štefanijo Žalik, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 79.600 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
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SV 327/05
Ob-14983/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 327/05
z dne 25. 5. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 76 v skupni izmeri 65,26 m2, ki se
nahaja v 9. nadstropju v stanovanjski hiši
na naslovu Celovška cesta 263 v Ljubljani,
ki stoji na parc. št. 258/4, k.o. Dravlje, ki
sestoji iz sobe v izmeri 23,32 m2, sobe v
izmeri 17,35 m2, kuhinje v izmeri 12,68 m2,
kopalnice v izmeri 4,30 m2, predsobe v
izmeri 5,58 m2, balkona v izmeri 1,31 m2
in kleti v izmeri 0,72 m2, ter solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše in na
funkcionalnem zemljišču last zastaviteljic
Ksenije in Hilde Hajdu, vsake do 1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 8. 11. 1991 in aneksa št. 1 z dne
19. 11. 1991 ter aneksa št. 2 z dne 28. 6.
2000, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 18. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 2005

SV 189/05
Ob-14984/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta,
št. SV-189/05 z dne 24. 5. 2005, sta bili
stanovanji:
– stanovanje označeno s št. 5, v izmeri
28,45 m2, v prvem nadstropju poslovno
stanovanjskega objekta Kolodvorska ul.
16, v Postojni, stoječega na parceli št.
2435/4, last Raduše Nedić, stanujoče v
Postojni, Ulica Vilka Kledeta 7 in
– stanovanje označeno s št. 12, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 620/18, vpisani pri z.k.
vl. št. 2990 k.o. Postojna, identiﬁkacijska
številka zgradbe 2490-861, podvložek
2990/13, pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, na naslovu Cesta v Staro
vas 3, 6230 Postojna, v izmeri 66 m2, last
Vukašina Jugovića, stanujočega v Postojni, Cesta v Staro vas 3;
zastavljeni v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št.
5092221, in sicer za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki
in stroški.
SV 1128/2005
Ob-14985/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1128/2005 z dne
25. 5. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. C4, v mezzaninu, v izmeri 45,11 m2
in shramba št. CS4, v 2. kleti. v izmeri
5,82 m2, na naslovu Železna cesta 10a,
Ljubljana, v solasti zastaviteljev Irene Žajdela – Patronažna služba in zdravstvena nega, Pot na Fužine 3, Ljubljana, matična št. 1536699, do 5/6 in Mateje Žajdela, Pot na Fužine 3, Ljubljana, EMŠO
1308981500073, do 1/6, na podlagi prodajne pogodbe št. 102/05–R3/R4, sklenjene dne 18. 4. 2005, s prodajalcem SCT
Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana,
Štihova 26, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
84.000 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 11/2003
Os-14373/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2003 z dne 13. 5. 2003 odločilo, da
se ustavi nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se stečajni postopek na podlagi
prvega odstavka 170. člena ZPPSL zaključi ter odredilo, da se po pravnomočnosti
sklepa terjatev stečajnega dolžnika v višini
12,226.610,76 SIT do dolžnika Marc Jože,
prenese na upnike: Stavbenik d.o.o. Koper
v višini 1,308.089,44 SIT, Komunalo Koper
d.o.o. Koper v višini 333.273,71 SIT, Primorje Ajdovščina d.d. Ajdovščina v višini
3,853.091,17 SIT, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Koper v višini 2,853.542,84
SIT, Republika Slovenija (Davčni urad Koper) v višini 3,878.613,59 SIT, stečajni dolžnik pa izbriše iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2005
St 33/2004
Os-14374/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2004 z dne 13. 5. 2005 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Enovaria
Glass d.o.o., Zunanja in notranja trgovina
Sežana, matična številka 5584124, začne in
takoj zaključi ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris dolžnika iz sodnega registra
tukajšnjega sodišča in izročitev zalog blaga,
terjatev in opreme oziroma osnovnih sredstev Občini Sežana (brez prevzema obveznosti), kot so razvidne iz izreka sklepa.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 5. 2005
St 18/2005
Os-14375/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2005 z dne 18. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TC Viktorija,
trgovski center d.o.o., Pot za krajem 38,
Kranj, matična številka 5938538, šifra dejavnosti 52.440.
Za upravitelja prisilne poravnave se
določijo Veljko Jan, Partizanska cesta 43,
Škofja Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev.
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. 11-42170-7110006-55401005 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-42170-7110006-55401005
za ﬁzične osebe in zasebnike.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2005 v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.
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St 49/2005
Os-14377/05
To sodišče je s sklepom St 49/2005 dne
17. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Timport International podjetje
za marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 135, matična številka
5971110, davčna številka 49448307.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 9. 2005 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2005
St 47/2002
Os-14379/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Comett
d.o.o. – v stečaju, Dalmatinova 9/II, Ljubljana, za dne 6. 7. 2005 ob 12. uri v sobi
307/A tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev 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 18. 5. 2005
St 91/2005
Os-14382/05
To sodišče je s sklepom St 91/2005 dne
18. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Daewoo motor, trgovina in zastopanje d.o.o., Celovška 182, Ljubljana,
davčna številka 98996983, matična številka
5971519.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc-Pilej, Triglavska 65, 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).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 8. 2005 ob 13.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
St 274/2004
Os-14383/05
To sodišče je s sklepom St 274/2004 dne
17. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Novak Anita s.p. Čajnica bar – v
stečaju, Kotnikova 5, Ljubljana, matična
številka 5308678, davčna številka 74219286,
zaradi premajhne stečajne mase.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
St 163/2004
Os-14384/05
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 12. 5. 2005 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Firšt Ivan
s.p., Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo, c. Graške gore 3, Limbuš.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2005
St 24/2004
Os-14386/05
Stečajno upraviteljico Aleksandro Kaučič-Klajnšek se z dne 16. 5. 2005 razreši
funkcije stečajne upraviteljice v stečajni
zadevi A & S Jama d.o.o. – v stečaju,
Ruše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2005
St 26/2000
Os-14387/05
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, se stečajni
postopek nad dolžnikom Simentalka Mesna predelava in prodaja d.o.o., Soboška
cesta 1, Ljutomer – v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2005
St 20/97
Os-14388/05
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Mizar d.o.o. – v stečaju, Beltinci, Kocljevo naselje 9, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 5. 2005
St 60/2004
Os-14390/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
se stečajni postopek nad dolžnikom Tara
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
export - import d.o.o., Partizanska 42,
Gornja Radgona, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 5. 2005
St 21/97
Os-14391/05
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni po-
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stopek nad dolžnikom Sirs, svetovanje in
računalniške storitve d.o.o. – v stečaju,
Beltinci, Kocljevo naselje 9, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 5. 2005
St 10/2005
Os-14392/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Gjergjek
Štefan s.p. – čistilni servis – v stečaju, Veščica 25, matična številka 5498017,
davčna številka 39295923, zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 27. 6. 2005, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 5. 2005
St 37/2004
Os-14394/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Avtoprevozništvo Milorad Maletić, s.p., Šempas 193, Šempas,
izven naroka dne 16. 5. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo Milorad Maletić, s.p., Šempas
193, Šempas, ki je vpisan v registru samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike Sloveniije, Davčni urad Nova Gorica,
Izpostava Nova Gorica, pod št. 37-0206/94,
matična št. 5937967000, šifra dejavnosti
60.240 – cestni tovorni promet, davčna številka 70284822, se zaključi.
V register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Nova
Gorica, pod reg. št. 37-0206/94 se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Narok za preizkus terjatev, razpisan s
sklepom tega sodišča St 37/2004 z dne
15. 3. 2005, za dne 27. 5. 2005 ob 8.30
se prekliče.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od objave tega sklepa. Morebitna pritožba se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh
od prejema pisnega odpravka tega sklepa
oziroma od nabitja sklepa na sodno desko.
Morebitna pritožba se vloži pisno v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2005
St 17/2005
Os-14395/05
To sodišče je dne 16. 5. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 17/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Pušnik & S,
oblikovanje in izdelava tekstilij, d.o.o.,
Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 2,
matična številka 5639018, vložna številka
10255500, šifra dejavnosti 18.220 – proizvodnja vrhnjih oblačil.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5289
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-

natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je treba priložiti sodno takso v
višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-1705. Prijava terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. 9. 2005 ob 8.45 v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2005
St 16/2005
Os-14396/05
To sodišče je dne 17. 5. 2005 izdalo sklep opr. št. St 16/2005, da se začne
stečajni postopek zoper »Z« Zdenka Štakul, s.p., trgovina, storitve, gostinstvo,
Gradnikove brigade 19, 5000 Nova Gorica, matična številka 1016504, davčna št.
59748516 in šifra dejavnosti 52.472.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je treba priložiti sodno takso v višini
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je treba plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-1605. Dokazilo o plačilu
takse je treba priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 10. 2005 ob 8.40 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 17. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 5. 2005
St 14/2005
Os-14398/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2005 z dne 16. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom PCP Pureber
trgovina, proizvodnja, završna in obrtna
dela v gradbeništvu, d.o.o., Foersterjeva
ulica 10, Novo mesto, matična številka
5706904, šifra dejavnosti 45.450.
Za stečajno upraviteljico je določena
Vida Gaberc, Šmartinska cesta 10, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. 9. 2005 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 5. 2005

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2005 v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 18. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 2005

St 7/2005
Os-14400/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2005,
z dne 17. 5. 2005, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Strojna družba za
proizvodnjo, inženiring, svetovanje d.o.o.,
Kolodvorska c. 12, Središče ob Dravi,
davčna številka 26478943, matična številka
1471295, šifra dejavnosti 29.140.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili,
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Drago Dubrovski, Škalce 78, Slovenske Konjice.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Strojna Maribor d.o.o., Linhartova
ul. 11, Maribor,
– Kovit d.o.o., Ribnik 16, Trbovlje,
– Kačar-Mont d.o.o., Preradovičeva 22,
Maribor,
– RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčni
urad Ptuj, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek na Ptuju,
– Mirko Kmetec, Prušnikova 30, Maribor, kot delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 17. 5. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 5. 2005
St 34/2004
Os-14402/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Pompe družba za storitve,
inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva ulica 14, Ptuj, ki bo dne 9. 6. 2005 ob
9. uri v sobi št. 26/II tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 5. 2005
St 13/2005
Os-14403/05
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom MDP – Technik d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, Šentjanž 153,
Šentjanž pri Dravogradu, matična številka
5318939, DŠ 18115802.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– KBM Leasing d.o.o., Vita Kraigherja
5, Maribor,
– Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana,
OE Slovenj Gradec, Pohorska 6,
– VIAS d.o.o., Attemsov trg 23, Gornji
Grad in
– Jure Mori, Šentjanž 153, Šentjanž pri
Dravogradu, kot predstavnik delavcev.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi univ. dipl. pravnik Tone Kozelj iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve,
ki so nastale do dneva nabitja oklica o
začetku postopka prisilne poravnave na
oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po
objavi tega oklica, ter jo morajo kolkovati z
2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Prijava mora obsegati ﬁrmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (17. 5. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike se opozarja, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 5. 2005
St 18/2005
Os-14599/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2005 z dne 18. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TC Viktorija,
trgovski center d.o.o., Pot za krajem 38,
Kranj, matična številka: 5938538, šifra dejavnosti: 52.440.
Za stečajnega upravitelja se določi
Veljko Jan, Partizanska cesta 43, Škofja
Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave oklica o začetku
stečajnega postopka.
Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve. 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.
11-42170-7110006-55401805 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55401805 za ﬁzične osebe in zasebnike.
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St 44/2005
Os-14600/05
To sodišče je s sklepom z dne 11. 5.
2005 pod opr. št. St 44/2005 začelo postopek prisilne poravne nad dolžnikom
Andor Group trgovina d.o.o., Masarykova ul. 17, Ljubljana, matična številka
1519123, davčna številka 13565958.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (11. 5. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Andor d.o.o., Klanec pri Kozini 19c,
Kozina,
– SGP Kresnice d.o.o., Mestni trg 20,
Višnja Gora,
– Veletekstil d.d., Leskoškova 8, Ljubljana,
– Once d.o.o., Gregorčičeva ul. 8,
Kranj,
– RS Ministrstvo za ﬁnance, DURS,
Davčni urad Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 11. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2005
St 79/2005
Os-14601/05
To sodišče je s sklepom St 79/2005 dne
18. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Estero posredovanje, trgovina na debelo in drobno ter svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Beethovnova 12, Ljubljana, matična številka 5517982, davčna
številka 47344610.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje
Veljko Jan, odvetnik iz Škofje Loke, Blaževa 3F.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnavajo 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
42188-711006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 9. 2005 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
St 127/2004
Os-14602/05
To sodišče je s sklepom St 127/2004
dne 17. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Trias d.o.o. – v stečaju, Dalmatinova 4, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2005
St 95/2005
Os-14603/05
To sodišče je s sklepom St 95/2005
dne 19. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom PPB podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Gotska 9, matična številka 5489261,
šifra dejavnosti 60.240, vložna številka
11239400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 9. 2005 ob 10.30 v sobi 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
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St 9/2005
Os-14604/05
To sodišče je s sklepom St 9/2005 dne
17. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtotaxi Jagušič Martin s.p.,
Ulica Matije Tomca 2, Domžale, davčna
številka 47033380, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005

poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-1205. Prijava terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. 9. 2005 ob 9. uri v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 5. 2005

St 298/2004
Os-14605/05
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo, v stečajnem postopku nad Sinaj
Založništvo d.o.o. Ljubljana, Parmova
53 – v stečaju, ki se vodi pod opr. št.
St 298/2004, razpisuje narok za preizkus
prijavljenih terjatev, ki bo dne 20. 6. 2005
ob 12. uri, v sobi 311/III tukajšnjega sodišča, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mizarstvo in steklarstvo
ter izdelava in montaža stavbnega pohištva, Nagode Janez s.p., Tržaška 64,
Logatec, za dne 28. 6. 2005 ob 10. uri, v
prostorih tukajšnjega sodišča v Ljubljani,
Slovenska 41, IX. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005

St 81/2005
Os-14606/05
To sodišče je s sklepom St 81/2005 dne
18. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GP Bograd podjetje za trgovino in gradbeništvo d.o.o., Celovška 136,
Ljubljana, davčna številka 97365483, matična št. 5673321, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Boris Dolamič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 9. 2005 ob 13. uri v sobi 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
St 12/2005
Os-14607/05
To sodišče je dne 19. 5. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 12/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Agencija
Tolminska, izobraževalno središče, Perovič, k.d., Tolmin, Cankarjeva 1, Tolmin,
matična številka 5737257, vložna številka
10293000, davčna številka 10047514.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom pa so upniki dolžni sodno takso

St 244/2004

St 85/2005

Os-14619/05

Os-14620/05

To sodišče je s sklepom St 85/2005 dne
20. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kos & Co. trgovina, prevozništvo in storitve, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani, Cesta OF 27, Log, matična številka 5646146, davčna številka 52389065.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 8. 2005 ob 11. uri v sobi 366/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2005
St 1/2004

Os-14621/05

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Miran Truntič s.p. MT trgovina Maribor – v stečaju, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005
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St 45/2005
Os-14622/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 45/2005
z dne 19. 5. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Tomitech Proizvodnja in storitve d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraigherjeva 19a.
Matična številka dolžnika je 5750768, šifra njegove dejavnosti pa 45.330.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo svoje terjatve (na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, Maribor, Sodna ulica 14). 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 tolarjev) in največ 2.000 točk (38.000
tolarjev). 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).
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Aleksandra Kaučič Klanjšek, dipl.
ekonomistka, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. GEP klima tehnika d.o.o., Maribor, Cesta k Tamu 19,
2. Adriatic Zavarovalna družba d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a,
3. Natalija Eder Kramberger s.p., Gostišče Eder, Sveta Ana v Slovenskih goricah,
Sveta Ana 16,
4. Beneideja d.o.o., Benedikt, Vinogradniška pot 17,
5. delavska zaupnica Frančka Matjašič,
Lenart, Ribniška pot 10.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 19. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005

3,8 m x 3,4 m, kuhinjo površine 2,9 m x 3,8
m in kletni boks površine 1,5 m x 2,0 m.

St 26/2005
Os-14623/05
To sodišče v stečajni zadevi zoper
dolžnika Restavracije Evergreen d.o.o.
Pesnica pri Mariboru – v stečaju, poziva upnike, ker stečajni dolžnik nima skoraj
nobenega premoženja, da naj za vložitev
morebitne odškodninske tožbe in za nadaljevanje tega stečajnega postopka v roku
30 dni založijo predujem za stroške v višini
3,000.000 SIT na račun tukajšnjega sodišča
št.: 01100-6950421931 ali pa sami vložijo
odškodninsko tožbo zoper upravo dolžnika
in izpodbojne tožbe ter o vložitvi tožb obvestijo sodišče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005
St 19/2005
Os-14624/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
DA-MI-GRO d.o.o., Sokolska 19, Maribor,
za dne 16. 6. 2005, ob 11. uri, v sobi 220/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt ﬁnančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 226/II, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 2005

St 66/2003
Os-14748/05
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad
dolžnikom: Ameba, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Teharska 4a, Celje – v stečaju, razpisuje II. narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 29. junija 2005 ob 13. uri, soba
št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 2005
St 105/2003
Os-14749/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 105/2003 sklep z dne 20. 5.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Orožen Majda s.p., Taxi, maxi, speady,
Trnoveljska cesta 51, Celje – v stečaju
(matična številka: 1236415, ID št. za DDV:
SI92127592), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Orožen Majda
s.p., Taxi, maxi, speady, Trnoveljska cesta 51, Celje – v stečaju (matična številka:
1236415, ID št. za DDV: SI92127592), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2005
St 177/2004
Os-14750/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 177/2004 sklep z dne 23. 5.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Nina Transport – Grobelšek in drugi,
Prevozi in storitve d.n.o., Prešernova ulica 31, Šentjur – v stečaju (matična številka: 1525522, ID št. za DDV: SI87859190),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Nina Transport
– Grobelšek in drugi, Prevozi in storitve
d.n.o., Prešernova ulica 31, Šentjur – v stečaju (matična številka: 1525522, ID št. za
DDV: SI87859190), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2005

Izvršbe
In 2004/00336
Os-13160/05
V izvršilni zadevi upnika Staninvest Maribor d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, zoper dolžnico Muskovič Ano, Šentiljska 15,
Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnine,
se izvršitelj Zoran Kovačič dne 3. 9. 2004,
s pričetkom ob 9. uri, na naslovu Šentiljska
15, Maribor, ob prisotnosti Ane Muskovič
– dolžnice, opravil rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina je stanovanje
številka 5, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Šentiljska 15, Maribor, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in obsega predsobo površine 2,5 m x 1,5 m, kopalnico z
WC površine 1,9 m x 2,1 m, spalnico površine 3,8 m x 3,8 m, dnevno sobo površine
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In 04/01203
Os-13296/05
Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4,
Maribor, je dne 9. 3. 2005, s pričetkom ob
13.30, v zadevi In 04/01203, Okrajno sodišče Maribor, zoper dolžnico Černej Ljerko, Gregorčičeva 25, Maribor, za upnika
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, v kraju Gregorčičeva 25, Maribor, ob
prisotnosti Černej Ljerke opravil rubež nepremičnine, trisobnega stanovanja s kabinetom št. 38, v izmeri 93,74 m2, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Gregorčičeva 25.
In 2002/00083
Os-14776/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 2002/00083 z dne
30. 9. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje v II. nadstropju stan. bloka na naslovu Zgornja Korena 33, Zgornja Korena,
ki stoji na parceli št. 3/3, pripisani pri vlož.
št. 240, k.o. Zg. Korena, ki je last dolžnice
Janje Pilinger do celote, dne 16. 5. 2003 po
določbah drugega odstavka 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju zarubljena v
korist upnika Franca Skoka, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 426.546 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2003

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6105/2004
Os-10690/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 3. 3.
2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 11.
1993, št. 22/1-775-PA-DH, sklenjene med
prodajalko Slovenijo, Celovška 150, Ljubljana in Emeršič Džonijem, stan. Vojkova
ul. 5, Celje, kot kupcem. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 9, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Vojkova
15, in sicer enosobno stanovanje v izmeri
36,20 m2, s kletjo, vpisanem pri podvl. št.
1352/38, k.o. Medlog. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka Presker Planko
Alenke, Vojkova 15, Celje, izgubljena oziroma uničena. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Presker Planko Alenke, roj. 8. 3.
1971, stan. Vojkova 15, Celje in Planko Ervina, roj. 16. 4. 1971, stan. Lažiše 37, Planina, za vsakega do ene polovice celote. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave 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 Celju
dne 8. 4. 2005
Dn 1111/2005
Os-10694/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 3. 3.
2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
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pogodbe o prodaji stanovanja z dne 31. 8.
1993, št. 14/93, sklenjene med Trgovskim
podjetjem Moda Celje, zastopano po direktorju Zavolovšek Cirilu, kot prodajalcem in
Dobrajc Marijo Magdaleno, stan. Trubarjeva ul. 53b, Celje, kot kupcem. Pogodba se
nanaša na prodajo stanovanja št. 21, v 6.
nadstropju stavbe Trubarjeva ul. 53b, Celje, parc. št. 805, v skupni izmeri 51,28 m2,
vpisanem pri vložku št. E 12, B/XXX, k.o.
Celje. Pogodba je po izjavi predlagateljice
postopka Dobrajc Marije Magdalene, Trubarjeva ul. 53b, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Dobrajc Marije
Magdalene, roj. 22. 6. 1944, stan. Trubarjeva ul. 53b, Celje. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.
členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 58/03) v dveh mesecih od objave 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 Celju
dne 5. 4. 2005
Dn 5376/2004
Os-36465/04
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Kmetijske
zadruge Laško, ki jo zastopa odv. Roman
Mavri, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini parc. št. 36, stanovanjska
stavba v izmeri 138 m2, dvorišče v izmeri
73 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
11 m2, vpisana pri vl. št. 202, k.o. Radeče, izdalo sklep Dn. št. 5376/2004 z dne
20. 10. 2004, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe za stanovanjsko
stavbo v Radečah št. 71, v izmeri 138 m2,
dvorišče v izmeri 73 m2 in gospodarsko
poslopje v izmeri 11 m2, stoječe na parc.
št. 36, vpisani pri vl. št. 202, k.o. Radeče,
sklenjene med Jakopič Ljubo kot prodajalko in Kmetijsko zadrugo Laško kot kupcem
z dne 9. 11. 1963.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Kmetijske zadruge Laško z.o.o., Kidričeva
ul. 2, Laško, mat. št. 5129753, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2004
Dn 512/2002
Os-6745/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Topolšek
Majde, Tunjiška 2b, Kamnik, ki jo zastopa
odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, za
vknjižbo lastninske pravice na trisobnem
stanovanju z balkonom, v drugem nadstropju z oznako II.N7, v stan. stavbi Tunjiška c. 2b, Kamnik, podvl. št. 2674/22,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn. št. 512/2002
z dne 18. 11. 2004, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja, na podlagi pogodbe št. 499/71-72, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Topolšek Majdo, Cankarjeva ul. 18, Kamnik, kot kupcem, za trisobno stanovanje
1/II v izmeri 82,5 m2, in sicer dnevna soba
25,4 m2, spalnica 17,5 m2, soba 12,2 m2,
kuhinja 5,7 m2, kopalnica 3,9 m2, stranišče 1,7 m2, predsoba 4,1 m2, predporostor
3,1 m2, balkon 5,9 m2 in ozimnica 3 m2, v
stanovanjskem objektu G-2 ob Tunjiški cesti v Kamniku, na parc. št. 410/1, 397/33,
397/32, k.o. Kamnik, sklenjene dne 7. 3.
1992.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Topolšek Majde, Tunjiška 2b, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavite se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 2. 2005
Dn 1176/2005
Os-10679/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Elde Kavrečič, Turki 36, Sv. Anton, Pobegi,
zaradi izbrisa starih hipotek, dne 12. 4.
2005 odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne
8. 6. 1983, za denarno (posojilno) terjatev
v znesku 280.000 DIN, s 4% obrestmi in
p.p., pri vl. št. 1384, parc. št. 783/5, 1116,
1155 in 122.S, vse k.o. Sv. Anton, ki so last
Kavrečič Elde, Turki 36, Pobegi, do celote
in vl. št. 1787, parc. št. 1143, k.o. Sv. Anton,
ki so v solasti Kavrečič Elde, Turki 36, Pobegi, do deleža 1/2.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2005
Dn 820/2005
Os-13130/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Emila Kozloviča, Kampel 106, Koper, ki ga zastopa
odv. Samanta Kravanja iz Kopra, zaradi
predloga za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
3. 3. 2005 odločilo:
začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer soinvestitorske
pogodbe z dne 27. 6. 1983, št. Ž-B1/6,
sklenjene med investitorjem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Koper ter
soinvestitorjem Kostić Ljubišo, roj. 13. 1.
1932, Koper, Cesta na Markovec 5, zaradi nakupa nepremičnine, vpisane v vl. št.
3680/1, stanovanja z oznako 5.E, v pritličju
stanovanjskega bloka in shrambo v kleti, v
etažnem načrtu iz januarja 2001, označeno
z rjavo barvo, v izmeri 80,17 m2, na naslovu
Kozlovičeva ulica 7, Koper, ki se nahaja
na parceli št. 229/19, k.o. Semedela, ki je
v zemljiški knjigi vpisano kot last Mestne
občine Koper, in pri katerem se zahteva
vknjižba v korist osebe z imenom: Kostić
Ljubiša, EMŠO 1301932500835, Beograd,
Ljermontova 12, Srbija in Črna Gora.

Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 3680/1, stanovanje z oznako
5.E, stanovanje št. 5 v pritličju stanovanjskega bloka in shrambo v kleti, v etažnem
načrtu iz januarja 2001, označeno z rjavo
barvo, v izmeri 80,17 m2, na naslovu Kozlovičeva ulica 7, Koper, ki se nahaja na parceli št. 229/19, k.o. Semedela, se poziva,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2005
Dn 10950/2004
Os-1857/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
ki jo zastopa županja Danica Simčič, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 57.S (stavbišče v izmeri 303 m2 in parc. št. 37 (njiva v izmeri
275 m2), vpisanih v vl. št. 57, katastrska
občina Trnovsko predmestje, dne 14. 12.
2004, pod opr. št. Dn 10950/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. V – 218/83 – M.G. z dne 20. 9.
1983, za nepremičnine – z. k. telo II, s hišo
v Ljubljani, z gospodarskim poslopjem Karunova 5, stoječe na parc. št. 57 in z.k. telo
I, s parc. št. 57, stavbišče 303 m2 in parc.
št. 37, vrt 275 m2, vse vpisano pri vl. št. 57,
k.o. Trnovsko predmestje, sklenjene med
Jagodic Francem, ulica Komandanta Babnika 20, Ljubljana, Ivico Ahlin, Cesta JNA
št. 6, Kranj in Montini Majo, Via Mario Calderara 6, Verova, kot prodajalci ter Občino
Ljubljana Vič-Rudnik, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica v Uradnem
listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih
listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
Dn 2066/2000
Os-6748/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare
Mulej, Šarhova ul. 8, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini 58.E
– stanovanju številka 13, v 4. nadstropju, Šarhova ulica 8, Ljubljana, vpisani v
podvložku številka 1463/58, katastrska občina Brinje I, dne 18. 11. 2004, pod opr.
št. Dn 2066/2000, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5.
1966, za stanovanje št. 13/IV, Šarhova 8,
Ljubljana, s skupno neto površino 72,25 m2,
sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana-Bežigrad in kupcem Špan Slavkom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2005

ne, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 25, v 4. nadstropju, s shrambo št.
11/25 v kleti, Maroltova ulica 11, Ljubljana,
vpisanim v podvložek številka 2910/52, z
identiﬁkatorjem 125.E, v katastrski občini
Stožice, dne 2. 2. 2005, pod opr. št. Dn
8266/2001 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4.
1978, sklenjene med Zadružnim gradbenim
podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5,
in Kozić Velizarjem in Milevo, Privoz 7,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v soseski BS 3, Stožice, Ljubljana, skupina C,
niz 2, objekt D-2, stopnišče I, nadstropje 4,
stanovanje št. 25, Ulica Narodne zaščite,
katastrska občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005

Dn 3430/1999
Os-6750/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Milke Zajc,
Hubadova 4, Ljubljana in Bojane Zajc-Hrobat, Bratoševa ploščad 38, Ljubljana, ki ju
zastopa Darinka Maraž, Hubadova 6, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini 12.E – stanovanju številka 12, v
3. nadstropju, na naslovu Hubadova 4, Ljubljana, vpisani v podvložku številka 1453/12,
katastrska občina Brinje I, dne 18. 11. 2004,
pod opr. št. Dn 3430/1999, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
136/88-64 z dne 2. 10. 1964, za nepremičnino – trisobno stanovanje v izmeri 64,21 m2,
z balkonsko ložo 6 m2 in kletjo 4,35 m2, št.
12/III, Hubadova 4, Ljubljana, v stanovanjski
hiši na parceli št. 243/2, k.o. Brinje I, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občinske skupnosti Ljubljana-Bežigrad,
kot prodajalcem in Zajc Danilom, Janševa 6,
Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2005
Dn 16021/2004
Os-6751/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marte Slavec, Tržaška cesta 3, Postojna, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini 109.E – stanovanju v izmeri 28,06 m2,
Bratovševa ploščad 8, Ljubljana in 110.E
– kleti v izmeri 2,99 m2, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, vpisani v podvložku številka
2969/54, katastrska občina Stožice, dne
13. 10. 2004, pod opr. št. Dn 16021/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 389/72-02/5 o prodaji in
nakupu nepremičnine – garsonjere št. 66,
XIII. nadstropje, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje in kupcem
Škvorc Nežko, Djakovičeva 10, Ljubljana, z
dne 29. 9. 1972;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8.
1980, za nepremičnino – garsonjero št. 66,
v XIII. nadstropju stolpnice v soseski BS-7,
Bežigrad, stoječe na parceli št. 273, k.o.
Stožice, sklenjene med Škvorc Nežko, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, kot prodajalko in Slavec Marto, Tržaška c. 3, Postojna,
kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2005

Dn 5980/2000
Os-9850/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljškoknjižni zadevi predlagatelja Agič
Rada, Proletarska 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 14, v 2. nadstropju, Proletarska 2,
Ljubljana, vpisanem v podvložek številka
1389/14, z identiﬁkatorjem 14.E, v katastrski občini Moste, dne 1. 2. 2005 pod opr.
št. Dn 5980/2000, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom SOB Ljubljana Moste-Polje in Radom
ter Danico Agič, Ob Ljubljanici 42, Ljubljana, za dvosobno stanovanje – II. nadstropje, severozapadno – B, stanovanjski
objekt S1, Zaloška Proletarska, katastrska
občina Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 22989/2003
Os-9908/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Đura Žeželja, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice za trisobno
stanovanje št. 6, v 1. nadstropju in shrambo št. 6, v 2. kleti, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
2891/6, z identiﬁkatorjem 12.E in 13.E, v
katastrski občini Stožice, dne 10. 2. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe št. 347/75-02/5 z dne 14. 5.
1975, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13 in kupcem Igorjem Šventom,
Rozmanova 6, Ljubljana, za stanovanje v
Lameli – 16, v II. zazidalni etapi izgradnje Soseske BS-7 Bežigrad v Ljubljani, na
parc. št. 557/10, 557/1, 18887, 552/1 in
551 (stara izmera) oziroma št. 269, 270,
271, 273, 274 (nova izmera), k.o. Stožice,
za trisobno stanovanje št. 6, I. nadstropje,
v neto izmeri 70,01 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 8266/2001
Os-9979/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje
Horvat, Maroltova 11, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listi-
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Dn 16860/2004
Os-10706/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke
Fišer, Košaki, Pod hribom 4, Maribor, ki
jo zastopa notar Friderik Bukovič iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na
lokalu oziroma poslovnem prostoru št. L
5c, z identiﬁkacijskim znakom 18.E in vpisanem v podvložku št. 1524/3, katastrska
občina Maribor-Grad, dne 30. 3. 2005,
pod opr. št. Dn 16860/2004 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št.
3849-353-13.2.2./BN z dne 14. 4. 1989, I. dodatka št. 3880-353-13.2.2/BN z dne 13. 11.
1989 in II. dodatka št. 3885-353-13.2.2/ BN
z dne 16. 12. 1989, k pogodbi o prodaji
oziroma nakupu lokala št. L 5c, v pritličju
stanovanjske zgradbe na Cafovi ul. 6, v
Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 18.E,
v katastrski občini Maribor Grad in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 1525/3,
sklenjene med prodajalcem GP Stavbar
Maribor, n.sol.o., Industrijska ul. 13, TOZD
Visoke gradnje Maribor, n.sol.o., Maribor,
Industrijska ul. 13 in kupcem Krajnc Francem, Vosek 30, Pernica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2005
Dn 6241/2004
Os-11440/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Zemljič, stan. Ferkova 8, Maribor, ki jo zastopa Boris Fanin, univ. dipl. prav., direktor
družbe Ramzes d.o.o., Podrgajsova 12,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 8, z identiﬁkacijskim znakom
108.E in vpisanem v podvložku št. 2023/23
v katastrski občini Tabor, dne 5. 4. 2005,
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pod opr. št. Dn 6241/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 38/92 z dne
2. 7. 1992, in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 6. 1993, o prodaji stanovanja št. 8, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe na Ferkovi 8, v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 108.E, vpisanega v
zemljiškoknjižni podvložek št. 2023/23 v
katastrski občini Tabor, sklenjene med prodajalcem Pik, Tovarna perila in konfekcije
p.o. Maribor, Kraljeviča Marka 5, Maribor, ki
ga zastopa generalni direktor Gorazd Lapi
in kupko Hedviko Vac, Ferkova 8, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
Dn 5473/04
Os-10701/05
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Kopru, Ulica stare pošte 3, 6000
Koper, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
uskladitvene pogodbe št. 05P-175/KI/94 z
dne 8. 6. 1994, sklenjene med prodajalcem SGP Kraški zidar p.o. Sežana, Cesta
na Lenivec 4, Sežana ter kupcem Borovo
Trade d.o.o., Trubarjeva 11, Celje.
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 8. 6. 1994,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2005
Dn 4779/04
Os-10703/05
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Republike Slovenije, Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Kopru, Ulica stare pošte 3, 6000
Koper, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 0403-S36/1-1938/91
z dne 16. 1. 1992, overjene pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, dne 3. 9. 1996, pod
št. OV 3822/96, sklenjene med Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve,
kot prodjalcem in Milivojem-Mitjem Bobičem, Komen 118 d, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe, sklenjene dne 16. 1. 1992,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2005
Dn 2986/2004
Os-6754/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Anice Bošnjak, Logatec, Pavšičeva ulica
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34, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 15/B z dne 9. 3. 1988,
za stanovanje št. 2, v prvi etaži v izmeri
59,49 m2 in pomožni prostor v prvi etaži v
izmeri 2,48 m2, ident. št. dela stavbe 3.E,
v stanovanjski stavbi na naslovu Logatec,
Pavšičeva ulica 34, na parc. št. 1554/52,
k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec je Gradnik Logatec,
TOZD Gradnje, kupca sta Ilič Rade, roj.
13. 2. 1962 in Jovanka Ilič, roj. 13. 8. 1965,
Ljubljana, Golarjeva 6.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Anice Bošnjak roj. 12. 6. 1955, Logatec, Pavšičeva ulica 34, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 1995.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe, št. 15/B z
dne 9. 3. 1988, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 3. 2005
Dn 3216/2004
Os-6756/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Alojzija Bradeška, Logatec, Tovarniška cesta 24, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 465-5/65 z dne 15. 6. 1965,
za stanovanje št. 17, v šesti etaži v izmeri
43,53 m2 in pomožni prostor v prvi etaži v
izmeri 1,46 m2, ident. št. dela stavbe 26.E,
v stanovanjski stavbi na naslovu Logatec,
Tovarniška cesta 24, na parc. št. 1614/13,
k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v
zemljiško knjigo. Prodjalec je Občinski stanovanjski sklad Logatec, kupec pa Bernarda Arhar, Dolenji Logatec 238.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alojzija Bradeška, roj. 14. 6. 1995,
Logatec, Tovarniška cesta 24, na podlagi
darilne pogodbe z dne 7. 3. 1979.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe, št.
465-5/65 z dne 15. 6. 1965, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 3. 2005
Dn 2913/2004
Os-6759/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Majcen Anice, Logatec, Pavšičeva ul. 28,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0202 z dne
11. 11. 1991, sklenjene med Ljubljansko
banko d.d., Ljubljana, kot prodajalcem in
Jurca Emo, Logatec, Pavšičeva ul. 28, kot
kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10.
1995, sklenjene med Jurca Emo, Logatec,
Pavšičeva ul. 28, kot prodajalko ter Viktorjem in Anico Majcen, oba Ljubljana, Brilejeva 22, kot kupcema,
za stanovanje št. 25, v 6. etaži bloka v
Logatcu, Pavšičeva ul. 28, s pripadajočo
kletjo, na parc. št. 1561/2, k.o. Blekova vas,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Anice Majcen, Logatec, Pavšičeva
ul. 28.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajnih pogodb z dne 11. 11.
1991 in z dne 23. 10. 1995, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2005
Dn 2970/2004
Os-6762/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Panić Milice, Medvode, Klanska ulica 7 in
Furnigić Momira, Logatec, Pavšičeva ulica
26a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 12/FG z
dne 25 3. 1987, sklenjene med »Gradnik« Logatec, kot prodajalcem in Hasanom
Beganovićem, Zikova 8, Kamnik, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 14. 10. 1989,
sklenjene med Hasanom Beganovićem, Zikova 8, Kamnik, kot prodajalcem in Milanom Vedenikom, Ljubljanska 39, Domžale,
kot kupcem,
za stanovanje št. 9, v 4. etaži bloka v
Logatcu, Pavšičeva ul. 26a, s pripadajočo
kletjo, na parc. št. 1561/3, k.o. Blekova vas,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Panić Milice, Medvode, Klanska
ulica 7 in Furniglić Momira, Logatec, Pavšičeva ulica 26a.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe št. 12/FG
z dne 25. 3. 1987 in prodajne pogodbe z
dne 14. 10. 1989 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2005
Dn 2963/2004
Os-6767/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Ingrid Milošev, Logatec, Pavšičeva ulica
24, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 47/E, sklenjene dne
26. 6. 1986, za trisobno stanovanje št. 10,
v tretji etaži v izmeri 76,01 m2 in pomožni
prostor v prvi etaži v izmeri 3,31 m2, ident.
št. stanovanja 6.E, v stanovanjski stavbi
na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica 24,
na parc. št. 1567/2, k.o. Blekova vas, ki še
ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec
je Gradnik Logatec, podjetje za gradbene
in komunalne dejavnosti, kupca pa Janja
Oblak, roj. 1961, Logatec, Tržaška cesta
48, in Siniša Rančov, roj. 1955, Vrhnika,
Na Klisu 2 C.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ingrid Milošev, roj. 13. 7. 1963, Logatec, Pavšičeva ulica 24, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 1995.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 47/E, sklenjene dne 26. 6. 1986, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2005
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Dn 3185/2004
Os-6771/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Gregorja Krašnje, Vrhnika, Vrtnarija 6 B,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/92-77 z dne 5. 10.
1992, za dvosobno stanovanje št. 6, v drugem nadstropju v izmeri 62,51 m2 z drvarnico, shrambo št. 6, v pritličju v izmeri
3,98 m2, v stanovanjskem objektu na naslovu Vrtnarija 6 B na Vrhniki, ki stoji na
parc. št. 2699/118, k.o. Vrhnika, in je vpisano v podvložek št. 3771/20. Prodajalka je
Občina Vrhnika, Vrhnika, Tržaška cesta 1,
kupec pa Sulejman Škrgič, roj. 5. 6. 1960,
Vrhnika, Vrtnarija 6 B.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist gregorja Krašnje, roj. 16. 8. 1966,
do 1/2, in Mateje Založnik Krašnja, roj. 9. 2.
1971, do 1/2, oba stanujoča Vrhnika, Vrtnarija 6 B, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 8. 1996.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
št. 3/5-362-01/92-77 z dne 5. 10. 1992 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2005

Dn 3148/2004
Os-10683/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na zahtevo Horvat Marte, Logatec, Pavšičeva ulica
36, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe
št. 2/A in aneksa št. 2 k tej pogodbi z dne
20. 9. 1989, sklenjenih med Gradnik Logatec, kot prodajalcem ter Bašič Andrejem in
Marijo, Ljubljana, Gorazdova 9, kot kupcema, za stanovanje št. 25, v 5. etaži bloka
v Logatcu, Pavšičeva ul. 36, s pripadajočo
kletjo, na parc. št. 1554/54, k.o. Blekova
vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Horvat Marte, Logatec, Pavšičeva
ulica 36.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe št. 2/A in aneksa
št. 2 k tej pogodbi z dne 20. 9. 1989, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005

Dn 3034/2004
Os-8293/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Tanje Grum, Logatec, Pavšičeva ulica 26, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
kupoprodaji št. 53/EG z dne 27. 8. 1986,
sklenjene med Gradnik Logatec, podjetje
za gradbene in komunalne dejavnosti kot
prodajalcem in Goranom Kuzmanovićem
in Ljiljo Kuzmanović kot kupcema, za nepremičnino, stanovanje št. 24, v 7. etaži
v izmeri 28,41 m2 in pomožni prostor v
1. etaži v izmeri 2,32 m2, ident. št. 5/012,
v Logatcu, Pavšičeva ulica 26, na parc. št.
1567/3, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Tanje Grum, Pavšičeva ulica 26,
Logatec, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 22. 4. 1996 in predhodnih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 3. 2005
Dn 3435/2004
Os-10680/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Slavice in Slobodana Bjelančevića, oba
stanujoča Logatec, Pavšičeva ulica 20, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1/91
z dne 23. 12. 1991, za stanovanje št. 5, v
drugi etaži v izmeri 61,77 m2 in pomožni
prostor v prvi etaži v izmeri 4,28 m2, ident.
št. dela stavbe 23.E, v stanovanjski stavbi
na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica 20, na
parc. št. 908/9, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec je Kli
Logatec, p.o., Logatec, podjetje za lesno in
strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring,
kupec pa Marta Lukančič, roj. 14. 6. 1965,
Logatec, Pavšičeva ulica 20.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Slavice Bjelančević, roj. 10. 2. 1969
in Slobodana Bjelančevića, roj. 16. 6. 1966,
oba stanujoča Logatec, Pavšičeva ulica 20,
za vsakega do 1/2, na podlagi kupne pogodbe z dne 2. 9. 2003.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupne pogodbe št. 1/91
z dne 23. 12. 1991, v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 4. 2005
Dn 3452/2004
Os-10681/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Draga Vidovića, Logatec, Pavšičeva ulica
28, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 42/FG in aneksa k pogodbi št.
42/FG z dne 5. 11. 1987, za stanovanje št.
11 v četrti etaži, v izmeri 55,58 m2 in pomožni prostor v prvi etaži, v izmeri 1,76 m2,
ident. št. dela stavbe 49.E, v stanovanjski
stavbi na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica
28, na parc. št. 1561/2, k.o. Blekova vas, ki
še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec
je Gradnik Logatec, TOZD Gradnje, kupec
pa Jurij Culiberg, roj. 14. 11. 1947, Ljubljana, Svetosavska ulica 18.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Draga Vidovića, roj. 22. 9. 1958,
Logatec, Pavšičeva ulica 28, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 1990.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
št. 42/FG in aneksa k pogodbi št. 42/FG z
dne 5. 11. 1987, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005
Dn 3449/2004
Os-10682/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Marije Stanislave Brezar, Logatec, Tovarniška cesta 12 C, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 882/76
z dne 6. 7. 1976, za stanovanje št. 3 v drugi
etaži, v izmeri 50,82 m2 in pomožni prostor v prvi etaži, v izmeri 7,03 m2, ident. št.
dela stavbe 19.E, v stanovanjski stavbi na
naslovu Logatec, Tovarniška cesta 12 C,
parc. št. 1675/8, k.o. Dolenji Logatec, ki
še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec je Podjetje za gradbene in komunalne dejavnosti Gradnik Logatec, kupca pa
Dušan Brezar in Marija Brezar, Ljubljana,
Tesarska 18.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Stanislave Brezar, roj. 2. 8. 1945
in Dušana Brezarja, roj. 14. 4. 1946, oba stanujoča Logatec, Tovarniška cesta 12 C.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
o kupoprodaji stanovanja št. 882/76 z dne
6. 7. 1976, v korist Marije Stanislave Brezar
in Dušana Brezarja.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005

Stran

Dn 3396/2004
Os-10684/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Nikolić Lele, Logatec, Pavšičeva ulica
36, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, sporazuma o
delitvi solastnega stanovanja z dne 27. 1.
1994, sklenjene med Končina Marjetko in
Končina Feliksom, za stanovanje št. 28, v
6. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 36,
s pripadajočo kletjo, na parc. št. 1554/54,
k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nikolić Lele, Logatec, Pavšičeva
ulica 36.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini sporazuma o delitvi solastnega stanovanja z dne 27. 1. 1994, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005
Dn 3038/2004
Os-10685/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Anke in Draga Petrovčiča, Logatec, Pavšičeva ulica 26, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 13/G
z dne 2. 10. 1985, sklenjene med Gradnik
Logatec kot prodajalcem ter Zamida Erikom, Ljubljana, Zakotnikova 1, kot kupcem, za stanovanje št. 17, v 6. etaži bloka
v Logatcu, Pavšičeva ul. 26, s pripadajočo
kletjo, na parc. št. 1567/3, k.o. Blekova vas,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Anke in Draga Petrovčiča, Logatec,
Pavšičeva ulica 26.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe o kupoprodaji
stanovanja št. 13/G z dne 2. 10. 1985, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005

Stran
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Dn 2692/2004
Os-10686/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Jovanović Dejana, Ljubljana, Tabor 6, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji
stanovanja št. 20/EG z dne 2. 12. 1985,
sklenjene med Gradnik Logatec, kot prodajalcem ter Krstić Mićom in Simić Gordano,
Logatec, Pavšičeva ulica 32, kot kupcema,
za stanovanje št. 2, v 2. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 24, s pripadajočo kletjo, na parc. št. 1567/2, k.o. Blekova vas, ki
še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Jovanović Dejana, Ljubljana,
Tabor 6.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe o kupoprodajni
stanovanja št. 20/EG z dne 2. 12. 1985,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005
Dn 3249/2004
Os-10687/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Silve Erčulj, Vrhnika, Trčkov grič 28, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe in
izjave o soglasju z dne 23. 5. 1992, sklenjene med Marijo Verbič, Logatec, Prešernova ul. 6 kot izročevalko in Judito Sovan,
Logatec, Gorenjska c. 2, kot prevzemnico,
ter Janezom Sovanom, Logatec, Tržaška
cesta 115, kot podpisnik izjave o soglasju
k izročilni pogodbi, za stanovanje št. 1, v
2. etaži bloka v Logatcu, Prešernova ul. 6,
s pripadajočo kletjo, na parc. št. 25/85, k.o.
Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Erčulj Silve, Vrhnika, Trčkov grič
28.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini izročilne pogodbe in izjave o soglasju z dne 23. 5. 1992, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 4. 2005
Dn 2647/2003
Os-10883/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog predlagateljice Darje Morelj, Logatec,
Pavšičeva ulica 20, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pogodbe št. 25/82-ST, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 4. 4. 1990 in
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 8. 1990,
za stanovanje št. 24, v šesti etaži, v izmeri
21,03 m2 in pomožni prostor v prvi etaži, v
izmeri 2,32 m2, ident. št. dela stavbe 19.E,
v stavbi na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica 20, na parc. št. 908/9, k.o. Blekova vas,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec po pogodbi št. 25/82-ST je Gradnik Logatec, podjetje za gradbene in komunalne
dejavnosti, kupec pa Franc Rozman, Vrhnika, Ljubljanska 14. Prodajalec po pogodbi
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 4. 4.
1990, je Franc Rozman, roj. 6. 8. 1951,
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Logatec, Pavšičeva 20, kupec pa Tanja de
Toni, roj. 9. 9. 1959, Ljubljana, Janežičeva
cesta 13. Prodajalka po kupoprodajni pogodbi z dne 29. 8. 1990, je Tanja de Toni,
roj. 9. 9. 1959, Ljubljana, Janežičeva cesta
13, kupec pa Peter Krušič, roj. 17. 9. 1947,
Stanežiče 3D.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Darje Morelj, roj. 1. 1. 1959, Logatec, Pavšičeva ulica 20, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 30. 10. 1995.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini pogodbe št. 25/82-ST,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 4. 4. 1990 in kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 8. 1990, v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 4. 2005
Dn 3483/2004
Os-11439/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Vide Ribič, Logatec, Jačka 9, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o kupoprodaji stanovanja v novozgrajenem tipskem
stanovanjskem stolpiču TSS-2 v Logatcu
z dne 22. 8. 1969, za stanovanje št. 7, v
četrti etaži v izmeri 20,78 m2 in pomožni
prostor v prvi etaži, v izmeri 5,14 m2, ident.
št. dela stavbe 18.E, v stanovanjski stavbi
na naslovu Logatec, Prešernova ulica 6, na
parc. št. 25/85, k.o. Dolenji Logatec, ki še
ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec
je Splošno gradbeno podjetje »Gradišče«
Cerknica, kupec pa Pavel Kogej, Ljubljana,
Pohorskega bataljona 33.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vide Ribič, roj. 15. 5. 1965, Logatec, Jačka 9, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 8. 11. 1995.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
o kupoprodaji stanovanja v novozgrajenem
tipskem stanovanjskem stolpiču TSS-2 v
Logatcu, v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 4. 2005
Dn 3356/2004
Os-11608/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Karla Draga Novaka, Prem 73, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji
stanovanja št. 2/77 z dne 26. 1. 1977 in
kupne pogodbe z dne 26. 12. 1983, za
dvosobno stanovanje v četrti etaži v izmeri 66,16 m2 in pomožni prostor v prvi
etaži v izmeri 8,33 m2, ident. št. dela stavbe 20.E, v stanovanjski stavbi na naslovu
Logatec, Tovarniška cesta 12C, parc. št.
1675/8, k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec po pogodbi o kupoprodaji stanovanja št. 2/77 z
dne 26. 1. 1977, je Podjetje za gradbene
in komunalne dejavnosti Gradnik Logatec,
kupca pa Jože in Marta Peterka, Brezovica
218. Prodajalca po kupni pogodbi z dne
26. 12. 1983 sta Jože Peterka, roj. 16. 12.
1946 in Marta Peterka, roj. 4. 1. 1949, Logatec, oba stanujoča Logatec, Tovarniška
cesta 12C, kupca pa Karlo Drago Novak,

roj. 8. 4. 1949, Prem 73, Ilirska Bistrica, in
Karmen Usar, roj. 24. 9. 1956, Ljubljana,
Šišenska 15.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Karla Draga Novaka, roj. 8. 4.
1949, Prem 73, na podlagi kupne pogodbe
z dne 26. 12. 1983 in sklepa Okrajnega
sodišča na Vrhniki z dne 27. 9. 1996, opr.
št. N 12/90.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 2/77 z dne 26. 1. 1977 in kupne pogodbe z dne 26. 12. 1983, v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 19. 4. 2005
Dn 3407/2004
Os-11610/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Maye Petkovšek, Lucija, Obala 107, Portorož, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-1484/9-DU z dne 13. 12.
1991, za stanovanje št. 5, v drugi etaži v izmeri 40,31 m2 in pomožni prostor v prvi etaži
v izmeri 1,83 m2, ident. št. dela stavbe 41.E,
v stanovanjski stavbi na naslovu Logatec,
Tovarniška cesta 12H, na parc. št. 1672/3,
k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalka je Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, kupec
pa Janez Slavc, Preddvor 125.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marine Chersevanich, roj. 27. 5.
1954, Logatec, Pavšičeva ulica 29, do 2/3,
Lare Petkovšek, roj. 31. 8. 1983, Logatec,
Pavšičeva ulica 29, do 1/6, in Maye Petkovšek, roj. 24. 6. 1980, Lucija, Obala 107,
Portorož, do 1/6, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča na Vrhniki z dne
29. 1. 2004, opr. št. D 304/2003.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe
št. 251-1484/9-DU z dne 13. 12. 1991, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 19. 4. 2005

Amortizacije
N 14/2005
Os-13180/05
Na predlog Arh Radomirja, Slovenska
Bistrica, Pohorskega odreda 1, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil
pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za
razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000005/B z dne 15. 3. 1996, za
608 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 608.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2005
N 16/2005
Os-13181/05
Na predlog Jazbinšek Jožeta, Celje, C.
na Dobrovo 26, ki ga zastopa odvetnik Ivan
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Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000164/B z
dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
299.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2005

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 4. 2004

N 20/2005
Os-13182/05
Na predlog Mirnik Jurija, Obrtna cesta
57, Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000295 z dne
15. 9. 1995, za 189 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 189.000
SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis
Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2005
N 18/2005
Os-13184/05
Na predlog Lampret Veronike, Ponikva
33b, Ponikva, ki jo zastopa odvetnik Ivan
Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostne listine, to je začasnice št. 0000236 z dne
15. 9. 1995, za 151 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 151.000
SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis
Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 549/2001
Os-13732/05
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Vojke Pirh,
2. Majde Renko, 3. Jadrana Renko, vsi iz
Ilirske Bistrice, Vilharjeva 5 in 4. Bogdana
Renko iz Ilirske Bistrice, Maistrova 5, ki jih
vse zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zoper
toženo stranko 1. Rebeko Vergolin, sedaj
neznanega bivališča in 2. Mestno občino
Koper, ki se vodi pod opr. št. P 549/2001,
zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe, prvi toženi stranki Rebeki Vergolin, na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, ker je neznanega bivališča in nima
postavljenega pooblaščenca v Republiki
Sloveniji, postavilo začasno zastopnico,
Bredo Požar, odvetnico iz Kopra, Pristaniška 8.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje,
dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2005
In 01/00498
Os-6718/05
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnice Renate Pleteršek, Endlicherjeva 3, Maribor, ki jo zastopa odvetnica
Tanja Kompara iz Maribora, zoper dolžnika

Brahima Hadžaja, Meljska c. 59, Maribor,
zaradi izterjave 5,041.251 SIT s pripadki, v skladu s 4. točko drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom opr.
št. In 01/00498 z dne 1. 12. 2004, postavilo začasnega zastopnika dolžniku Brahimu
Hadžaju, Meljska c. 59, Maribor, odvetnika
Emila Svetca, s pisarno na Svetozarevski
10/II v Mariboru, zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
N 45/2004
Os-13138/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
– javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica, zoper nasprotno udeleženko Terezijo Pahor, roj. Mariutti iz Prvačine, zaradi
razglasitve pogrešane za mrtvo, izven naroka, dne 26. 4. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotni udeleženki Tereziji Pahor postavi začasno zastopnico, odv. Dragico
Vuga iz Nove Gorice, katera bo nasprotno
udeleženko zastopala v nepravdni zadevi N 45/2004 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 4. 2005
N 61/2004
Os-13140/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Plesničar Ferdinanda, Ravnica 54, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotnega udeleženca Cej Ivana, pok. Andreja, Voglarji 62, zaradi razglasitve Cej
Ivana za mrtvega, izven naroka, dne 26. 4.
2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnemu udeležencu Cej Ivanu,
pok. Andreja, postavi začasno zastopnico,
odv. Nado Bolcar iz Solkana, katera bo
nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 61/2004 pred sodiščem,
vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 4. 2005
In 223/04
Os-9843/05
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika Aleša Vogrina, Na zelenici
2, Prebold, ki ga zastopa odvetnica Majda
Kac iz Velenja, zoper dolžnika Stanislava
Hojnika, nazadnje stanujočega Hans-Sach
Strasse 18, Hilden, Nemčija, zaradi izterjave tolarske protivrednosti 6.288 EUR s
pp, na podlagi prvega odstavka, 4. točke drugega odstavka in četrtega odstavka
82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ,
dne 4. 4. 2005 dolžniku Stanislavu Hojniku
v predmetnem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika Rudija Paholeta,
Cesta bratov Mravljak 1, Velenje, odvetnika iz Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem izvršilnem postopku
vse dotlej, dokler dolžnik sam ali njegov
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Oklici dedičem
III D 557/04

Os-13166/05

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Prebil
Antonu, sinu Antona, roj. 4. 9. 1955, samskem, umrlem 23. 7. 2004, nazadnje stan.
Notranje Gorice, Podpeška c. 270, državljanu Republike Slovenije. Kot upravičenec
do dedovanja na podlagi zakona naj bi
prišel v poštev tudi njegov nezakonski sin
oziroma njegovi potomci.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave
tega oklica, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2005
D 67/05

Os-11445/05

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Štokelj Antoniji,
roj. Petelin, pok. Franca, roj. 16. 12. 1899
v Tomaju, razglašena za mrtvo z domnevnim dnem smrti 16. 12. 1969, s sklepom
Okrajnega sodišča v Sežani, s stalnim prebivališčem v Clevelandu, ZDA.
Sodišče poziva vse dediče in tiste, ki
bi karkoli vedeli o dedičih, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Sežani.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 4. 2005
D 178/04

Os-13689/05

Miklavec Slavko (v mrliškem listu Miklavec Alojz Vladimir), roj. 10. 7. 1919, ki
je umrl 14. 5. 1941, iz Dan pri Sežani 33,
ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 5. 2005
D 179/04

Os-13693/05

Zajc Marija (v mrliškem listu Pirjavic Maria ved. Sajiz), ki je umrla 13. 5. 1945 v
Trstu, iz Trsta, Via Madonina 27, Italija, ni
napravila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 5. 2005
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Oklici pogrešanih
N 1/2005
Os-13162/05
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Viljema Ratka, Dobrovnik 62/b,
9223 Dobrovnik, v teku postopek za razglasitev za mrtvega Vilmosa Ratka, roj. 15. 6.
1919, Žitkovci, 9223 Dobrovnik.
Pogrešanega zastopa skrbnik Ludvik
Cipot, roj. 7. 7. 1944, Dobrovnik 55/b.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi,
skrbniku ali predlagatelju v roku 3 mesecev
po objavi tega oglasa, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 20. 4. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 779/2005
Rg-13098/05
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev – družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo Laras Sotlar in drugi, trgovsko podjetje, d.n.o. Celje, Cesta na Dobrovo 96, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku, sklenilo objaviti sklep:
družba Laras Sotlar in drugi, trgovsko
podjetje, d.n.o. Celje, Cesta na Dobrovo
96, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Sotlar Tilna, Cesta na Dobrovo 96, Celje in
Urankar Sotlar Laro, Vrunčeva 1, Celje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med
družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 11. 4.
2005.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 5. 2005
Srg 790/2005
Rg-13300/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Jazkacon, podjetniško in poslovno svetovanje ter trgovina d.o.o.
Šentjur, Cesta Kozjanskega odreda 86,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 4. 5. 2005.
Premoženje družbe ostane družbeniku Jazbinšek Francu, Cesta Kozjanskega
odreda 86, Šentjur, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2005

bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2005

Srg 16/2005
Rg-11672/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba PRO-SPECT, nepremičnine,
gradbeništvo in računalniški inženiring d.o.o., Klaričeva ulica št. 7, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/6497/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
10. 12. 2004.
Družbenik Miha Kostanjšek iz Kopra,
Klaričeva ulica 7, 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 694/2005
Rg-13111/05
Družba Biros – mag. Pintar in drugi,
d.n.o., izobraževanje, razvoj, organizacija in storitve, s sedežem Žirovnica, Breznica 39, vpisana na reg. vl. št. 1/5408/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Pintar Milan in Pintar Pavla, oba Breznica
39, Žirovnica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 5. 2005

Srg 2415/2004
Rg-1269/05
Družba Promuc, fotograﬁja in trgovina d.o.o., s sedežem Vodopivčeva 9,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/02342/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame Cigler Jurij, Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2005
Srg 650/2005
Rg-13101/05
Družba CIS, d.o.o., informacijski inženiring, s sedežem Milene Korbarjeve 2,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/04982/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Mikrocop, informacijski inženiring in storitve d.o.o., s sedežem Šmartinska cesta
134a, Ljubljana.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 4. 2005
Srg 606/2005
Rg-13104/05
Družba Bakovnik, podjetje za izdelavo in prodajo tekstilne konfekcije, d.o.o., Kranj, s sedežem Britof 333,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/03849/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Bakovnik Anton, Britof 333, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker

Srg 649/2005
Rg-13172/05
Družba Proting – Škoda, proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, d.n.o., Blejska
Dobrava, s sedežem Blejska Dobrava
144A, Blejska Dobrava, vpisana na reg.
vl. št. 1/4321/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Škoda Šime in Škoda Ksenja, oba Blejska
Dobrava 144A, Blejska Dobrava.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 5. 2005
Srg 676/2005
Rg-13173/05
Družba Arredi, inženiring, d.o.o., s
sedežem Godešič 170, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/5692/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jenko Franc, Dragočajna 14, Smlednik.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 5. 2005
Srg 02646/2005
Rg-10871/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe FIT, ﬁnančno svetovanje in trgovina d.o.o., Gorenjska cesta 23, Mengeš, objavlja sklep:
družba FIT, ﬁnančno svetovanje in trgovina d.o.o., Gorenjska cesta 23, Mengeš, reg. št. vl. 1/06879/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 1. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Elektronček, podjetje za
razvoj elektronike, d.o.o., Gorenjska cesta
23, Mengeš, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 03922/2005
Rg-11686/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Rabas,
zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis,
d.o.o., Ljubljana, Šišenska 31, ki jo zastopa
notarka Nataša Erjavec, objavlja sklep:
Rabas, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis, d.o.o., Ljubljana, Šišenska 31, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 7. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Avramović Milorad, Šišenska 31, Ljubljana in Zelić Zlata, Hafnerjeva 4, 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 01982/2005
Rg-11692/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Finin, svetovanje, zastopanje in storitve d.o.o., Ljubljana, V Murglah 103, objavlja sklep:
Finin, svetovanje, zastopanje in storitve d.o.o., Ljubljana, V Murglah 103,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Škopac Nuša, Ljubljana,
V Murglah 103, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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 03500/2005
Rg-13499/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Abacom,
svetovanje in razvoj, d.o.o., Dunajska cesta
51, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Abacom, svetovanje in razvoj,
d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/28351/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 1. 3.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je družba A Polet, svetovanje
in razvoj, d.o.o., Dunajska cesta 51, 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 4. 5. 2005
Srg 03496/2005
Rg-13502/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Poma Inženiring,
družba za snemanje, produkcijo in postoprodukcijo, Ljubljana, Ulica prvoborcev 29, ki jo
zastopa notarka Lokošek Majda iz Domžal,
Kolodvorska 6, objavlja sklep:
družba Poma Inženiring, družba za
snemanje, produkcijo in postoprodukcijo, Ljubljana, Ulica Prvoborcev 29, reg.
št. vl. 1/40455/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Polak Martin, Ulica prvoborcev 29, Ljubljana in Polak Matjaž, Ulica
prvoborcev 29, 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 9. 5. 2005
Srg 03636/2005
Rg-13504/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Isacommerce, trgovina, import-export, d.o.o., Ljubljana, Cesta Španskih borcev 51c, objavlja
sklep:
družba
Isacommerce,
trgovina,
import-export, d.o.o., Ljubljana, Cesta Španskih borcev 51c, reg. št. vl.
1/18881/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 6. 4.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mušteba Isa, Cesta
Španskih borcev 51c, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
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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 4. 5. 2005
Srg 03359/2005
Rg-14095/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pasiva,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Domžale, Breznikova cesta 52, Ihan, Domžale, ki jo zastopa notar Jože Rožman iz
Domžal, Kolodvorska 9a, objavlja sklep:
družba Pasiva, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Domžale, Breznikova cesta 52, Ihan, Domžale, reg. št. vl.
1/26906/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 24. 3.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Prusnik Ladislava, Breznikova cesta 52, Domžale, 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 16. 5. 2005
Srg 790/2005
Rg-14090/05
Družba Primat – servis, proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o., Pri Opekarni
46, Maribor, reg. št. vl. 1/10528/00, katere ustanovitelj je Primat, tovarna kovinske
opreme d.d., Industrijska 22, Maribor, po
sklepu družbe z dne 22. 4. 2005, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Primat tovarna kovinske opreme d.d.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2005
Srg 941/2004
Rg-28220/04
Družba KMT, turizem in poslovne storitve d.o.o., s sedežem Kot 86, Bovec,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-4402-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 17. 9. 2004.
Ustanovitelj in družbenik družbe je Kavs
Živko, Kot 86, Bovec, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
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Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja 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 12. 10. 2004
Srg 385/2005
Rg-13108/05
Družba OKI Storitve, trgovina d.o.o.
Cerkno, s sedežem Platiševa ulica 23,
Cerkno, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-3123-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
15. 4. 2005.
Ustanovitelja družbe sta Srebren Okiljević in Irena Okiljević, oba Platiševa ulica
23, Cerkno, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Špela Zorc s.p., Na Jami 5, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike velikosti
32mm x 9mm, v kurzivni pisavi, v prvi
vrsti napis ŠPELA ZORC s.p. podčrtano, v
srednji vrstici z malimi črkami Posredovanje
pri prodaji, v spodnji vrstici na Jami 5,
Ljubljana. gnh-188489
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji,
Mešihat, preklicuje veliki in mali pečat
Islamske skupnosti v RS, Mešihat, z naslednjo
vsebino: v arabskem jeziku z arabskimi
črkami: El-džematu-l-islamijjeti ﬁ džumhurijjeti
Slovenia Mešihat Ljubljana. V slovenskem
jeziku: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji.
V bosanskem jeziku: Islamska zajednica u
Republici Sloveniji. V slovenskem jeziku:
Mešihat Islamske skupnosti Ljubljana. Veliki
in mali pečat sta ista in oba vsebujeta zgoraj
navedeno vsebino s polmesecem in okrasnim
krogom. Ob-14751/05

Priglasitveni list
Drožina Tomaž, Kosmačeva ulica 60,
Portorož – Portorose, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-2826/01, izdan dne
22. 12. 2003. gni-188088
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Opara Sonja, OF 11, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 040-1025/96,
izdan dne 1. 7. 1996. gnm-188209
Pfeifer Stanislav s.p., Nizka 15, Rečica
ob Savinji, priglasitveni list, opravilna
št. 35-0522-95, izdan dne 4. 2. 2004.
gni-188163
Rajh Jože s.p., Valvazorjeva 64, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 03-0281/94,
izdan dne 24. 3. 1994. gnk-188236
Škorja Igor, Južna cesta 103, Izola
– Isola, priglasitveni list, opravilna št.
40-1722/00, izdan dne 15. 2. 2000.
gnr-188079
Šušteršič Irena, Jarška cesta 39,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-390/94, izdan dne 12. 5. 1994.
gnt-188402
Zamuda
Zlatko,
Volkmerjeva
cesta 28, Ptuj, obrtno dovoljenje, št.
060530/2265/01-52/1998, izdano dne
13. 8. 1998. gne-188142

Potne listine
Avsec Petra, Polje cesta XVIII/7,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00610742.
gnp-188206
Beganović Zlatija, Tomačevska cesta
11, Ljubljana, potni list, št. P00920796.
gnm-188184
Bizjak Schandin Medea May, Branik
177, Branik, potni list, št. P00296387.
gnt-188277
Brolih Boštjan, Jenkova 9, Ljubljana,
potni list, št. P00839773. gne-188242
Čeledin Vlasta, Gradišče nad Pijavo
gorico 146/a, Škoﬂjica, potni list, št.
P00318536. gnq-188280
Čuš Franc, Bresnica 14, Podgorci, potni
list, št. P00201474. gns-188153
Frisch Patrick, Ladjedelniška reber
13A, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00302840. gni-188263
Fujs Gregor, Cesta na Vrhovce 61,
Ljubljana, potni list, št. P00715495.
gnf-188391
Gartner Iztok, Ljubljanska cesta
26, Celje, potni list, št. P00436711.
gnl-188285
Kobal Valter, Male žablje 44, Dobravlje,
potni list, št. P00771085. gnr-188154
Komel Janja, Bilje 13, Renče, potni list,
št. P00353651. gnj-188262
Lubej Matej, Obrtniška ulica 10, Orehova
vas, potni list, št. 001195444. gnz-188171
Martinčič Sabina, Žolgerjeva ulica
16, Ljubljana, potni list, št. P00828338.
gnv-188200
Meden Nataša, Polica 44, Grosuplje,
potni list, št. P00549918 – izdan na
Masten Nataša, Mirna pot 4, Ljubljana.
gno-188486
Mergole Amalija, Štihova ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. P00709018.
gnw-188149
Mišljen Miroslav, Ledina 3, Bovec, potni
list, št. P00839468. gnr-188279
Muhič Stanko, Koroška vas 11,
Novo mesto, potni list, št. P01050296.
gnz-188146
Mujagić Senad, Ljubljanska cesta
25, Postojna, potni list, št. P00737942.
gns-188278
Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, potni list, št. P00016295.
gni-188313

Novak Tomaž, Cankarjeva 21, Jesenice,
potni list, št. P00321768. gnd-188268
Pirtušek Davorin, Ul. 8. februarja 41,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00296754. gnc-188444
Pogačar Jože, Prevoje 68, Lukovica,
potni list, št. P00972483. gno-188457
Pogačnik Marjan, Triglavska 16,
Mojstrana, potni list, št. P00445297.
gng-188140
Robežnik Ivan, Podpeška 143, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00879562.
gnf-188366
Sermek Barbara, Paka pri Velenju
40/i, Velenje, potni list, št. P01013036.
gno-188282
Simović Dejan, Miheličeva 28, Ljubljana,
potni list, št. P00878398. gni-188413
Sinanović
Azra,
Vojkova
cesta
12/a, Velenje, potni list, št. P00290901.
gnl-188260
Stanić Evgen, Cesta Cirila Tavčarja
5, Jesenice, potni list, št. P00954930.
gnv-188250
Šabić Enisa, Pavšičeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00104090. gnx-188498
Štruc Kan, Vojkova ulica 12/a, Velenje,
potni list, št. P00290685. gnm-188259
Tavčar Miha, Medenska cesta 18,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00599524.
gnf-188441
Tomše Martin, Pucova ulica 2, Celje,
potni list, št. P00208246. gns-188303
Ugrin Marija, Beblerjeva ulica 5, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 178363 – petletne listine za prehod meje
z Italijo, izdala UE Koper. gnu-188251
Žener Jure, Smlednik 8, Smlednik, potni
list, št. P00845603. gnf-188491

Osebne izkaznice
Ahačič Anka, Pristavška cesta 50,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000083734.
gng-188265
Ambrož Marija, Gradaška 8A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000409136.
gnb-188370
Antih Adolf, Kred 27, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 000742041. gni-188138
Avsec Petra, Polje cesta XVIII/7,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000311689. gno-188207
Ažman Jožefa, Toplarniška 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001210785.
gnn-188158
Ažman Miha, Ribenska 1/b, Bled, osebno
izkaznico, št. 000565208. gnp-188256
Bajić Nedjo, Vena Pilona 7, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000551471. gni-188288
Bajrić Ohran, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001772903. gnj-188437
Balantič Uroš, Čanje 15, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001759424.
gne-188267
Barat Martina, Čentiba, Lendavska cesta
77, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001756575. gnx-188423
Borišek Uroš, Zavrh 4, Dole pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 000248732.
gny-188222
Bratić Tatjana, Radvanjska cesta 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000313158.
gnk-188161

52 / 27. 5. 2005 /

4039

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Brodnik Marija, Seničica 50, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000324086.
gnx-188123
Bufon Jakončič Nataša, Pod kostanji 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000165521.
gnq-188205
Ciglič Bojan, Klunova ulica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000083915.
gnk-188361
Cuder Lea, Vetrišče 21, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000118098.
gnx-188173
Černetič Ana, Ljubljanska 58, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001248285.
gnl-188135
Černilec Marjeta, Mala vas 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001056444.
gnu-188401
Čučnik Terezija, V Murglah 95/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00238408.
gne-188121
De Brea Diego, Privoz 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001830168.
gnt-188202
Dimić Goran, Mahovnik 24, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001823794.
gnv-188300
Femec Ivanka, Sevno 43, Litija, osebno
izkaznico, št. 001796817. gnc-188244
Femec Katja, Sevno 43, Litija, osebno
izkaznico, št. 001157846. gnz-188246
Femec Klavdija, Sevno 43, Litija, osebno
izkaznico, št. 001157783. gnb-188245
Fende Anton, Tekstilna ulica 10A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000968547.
gnd-188368
Ferjan Eva, Gasilska cesta 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001032211.
gny-188197
Fink Rudi, Znolije ob Krki 8, Krka, osebno
izkaznico, št. 001436986. gng-188465
Fodor Manda, Sattnerjeva 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001740124.
gnp-188181
Fojan Dragica, Dunajska 196, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001301275.
gne-188317
Francelj Nevenka, Črtomirova 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001442601.
gny-188497
Gabrijel Marija, Ljubljanska cesta
31, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
000509764. gnf-188416
Gerjevič Ženja, Pot na zajčjo goro 35Za,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001302098.
gnn-188133
Godec Janez, Volavlje 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000736753.
gnj-188312
Grajncer Rok, Na gaju 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001370417. gnd-188393
Grobelšek Igor, Hravtski trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000538875.
gnj-188137
Grum Tomaž, Senožeti 9, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001821856.
gni-188188
Gržina Ivan, Archinetova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000203894.
gnr-188204
Habjan Jože, Na Kresu 24, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000349667.
gns-188128
Hafner Mojca, Šempeterska 27,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001194390.
gnc-188394
Hauser Podlunšek Mateja, Kolesarska
30, Tišina, osebno izkaznico, št. 000214633.
gnk-188136

Koželj Terezija, Krušni vrh 9, Dobrnič,
osebno
izkaznico,
št.
001693399.
gnx-188298
Krajnc Darja, Črtkova 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000966778. gnu-188426
Kralj Primož, Verdun 1, Uršna sela,
osebno
izkaznico,
št.
000955303.
gnk-188286
Krebelj Albina, Rožice 13, Materija,
osebno
izkaznico,
št.
000809305.
gnw-188174
Kreka Gojko, Prvomajska ul.3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001244123.
gnb-188295
Lenič Jože, Ihan, Lipova ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001832911.
gnv-188100
Leonidakis Jani, II. prekomorske brigade
23, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000783570. gny-188147
Leskovar Alain Stojan, Ograde 45,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
001236219. gnv-188275
Letonja Nika, Srednje 9, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001337999.
gnp-188081
Levec Frančiška, Verd 79, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000183168.
gnt-188427
Lorbek
Štefan,
Medvedova
40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000321025.
gnq-188305
Markežič Martina, Cesta na Markovec
12, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000147470. gnj-188287
Medja Zdenko, Maroltova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000890924.
gnb-188420
Medved Tomaž, Cesta na kmetijsko
šolo 124, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001646503. gnm-188284
Meglen Marija, Zgornja slivnica 2A,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001715360. gnr-188129
Mijajić Radojka, Cesta dveh cesarjev
387, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000192410. gnk-188436
Minatti Ana, Celovška 136, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000091220.
gno-188182
Mlakar Marija, Iga vas 34/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000519643.
gnf-188466
Mohorčič Vida Marija, Ižanska 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339354.
gnu-188301
Moser Iztok Boris, Trnovec 4, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000271224.
gnf-188116
Muller Mojca, Krimska 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000807141.
gnh-188364
Nedeljković Zlatko, Komanova 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113094.
gnr-188229
Nikolić Vladica, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000288733.
gnk-188311
Novak Tjaša, Posavskega 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001196254.
gnx-188473
Obrovnik Marko, Valvazorjeva ulica 12A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000898598.
gno-188132
Osolnik Ana, Gregorčičeva 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000717104.
gng-188415
Ovčar Jure, Ulica Mire Miheličeve 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001368057.
gnn-188083

Horvat Nadalina, Gomilica 58/d,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 001032384.
gne-188167
Hoti Bekim, Prvomajska 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000453740.
gno-188107
Hribernik Stanislav, Markečica 12,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 2317.
gnk-188086
Jakomin Uroš, Na lazih 4, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001821427.
gni-188113
Janžekovič Andrej, Prvemci 2C,
Markovci, osebno izkaznico, št. 000100034.
gnt-188152
Jelečević Arif, Puhova ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000129362.
gnv-188350
Jerman Andrej, Ročevnica 33, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000247468.
gnb-188270
Juvan Maksimiljana, Strmov 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000190063.
gnm-188309
Karpe Emanuela, Ul. Vide Janežičeve
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001228374. gng-188315
Karpe Rene, Ul. Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789006.
gnh-188314
Kaučič Marjan, Gibina 28a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000545557.
gnc-188273
Kelemen Ilonka, Bičevje 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000497501.
gne-188442
Kepic Jožef, Podreča 10, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
001408493.
gnq-188430
Klančar Stojan, Ul. bratov Mivšek
12, Borovnica, osebno izkaznico, št.
000308373. gnu-188326
Klep Vlasta, Veluščkova 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000243360.
gnr-188304
Kocjančič Vika, Pot do šole 2C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000998494.
gnc-188494
Kokalj Ana, Jana Husa 82, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000633109.
gnn-188233
Kolar Metka, Kržičeva 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001276481. gnw-188124
Kolarič Kamil, Štefanova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000438492.
gnq-188405
Kolman Matilda, Podgorje ob Sevnični
47, Zabukovje, osebno izkaznico, št.
000829707. gny-188422
Kopač Jožica, Mlaška cesta 89,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001394082.
gnb-188170
Kornhausler Karin, Polževa 12a,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001076319. gng-188290
Kosi Silva, Dobrina 30, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 000936130.
gnn-188258
Košeljnik Ožbej, Brdinje 35a, Kotlje,
osebno
izkaznico,
št.
001355869.
gny-188272
Košir Tomaž, Maroltova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000030765.
gnx-188323
Kozlevčar Ana, Novo polje, Cesta X/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000654698.
gnz-188471
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Pate Marija, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001364286.
gnc-188194
Petek Irena, Ruška c. 3, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001431123. gnr-188179
Ploj Ivan, Dupleška cesta 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000335524.
gnt-188252
Pogačnik Marjan, Triglavska 16,
Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000194664. gnq-188155
Pogladič Anton, Stenica 15/a, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
001252797.
gnv-188175
Popijal Martina, Gradišča 317, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
1530246. m-670
Prelog Marko, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001206240.
gnw-188474
Pristovnik Franc, Sv. duh 30, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000331339.
gnn-188433
Pudgar Irena, Pod gonjami 112,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000681899.
gnb-188145
Raščan Tilen Tiano, Gregorčičeva 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001773062.
gnd-188293
Ritlop Ivanka, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001339000.
gnl-188485
Robežnik
Ivan,
Podpeška
143,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001146077. gne-188367
Rožič Judita, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000927985.
gni-188488
Rožman Miroslav, Glogov Brod 1,
Artiče, osebno izkaznico, št. 001126656.
gnr-188454
Rudl Andrej, Plintovec 6/c, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001459212.
m-658
Sermek Barbara, Paka pri Velenju 40/i,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000592832.
gnp-188281
Simović Dejan, Miheličeva 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001321960.
gnh-188414
Soke Andreja, Ljubeljska 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000226920.
gnc-188119
Soke Leon, Ljubeljska 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001648835.
gnb-188120
Stanić Evgen, Cesta Cirila Tavčarja 5,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001137865.
gnw-188249
Stojčević Vesna, Ulica Slavka Gruma
26, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000667386. gnc-188144
Stropnik Klemen, Gotovlje 38, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001200845.
gnn-188308
Svete Tatjana, Ul. Malči Beličeve 145,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000394018.
gnd-188418
Šarkezi Roman, Trnje 155/a, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
000335561.
gnf-188166
Šinkovec Tina, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418104.
gne-188321
Šiško Aleš, Rinčetova graba 24,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001596869.
gnp-188156
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Olga,
Grafenauerjeva
51,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000616346. gnk-188411
Šmuc Lea, Meža 156, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001414157.
gns-188178
Špenko Roman, Moste 95A, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000052458.
gnj-188462
Tahirović Velaga, Cesta v Šmartno
6/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001732856. gnl-188460
Tavčar Prelog Anica, Begunje pri
Cerknici 101, Begunje pri Cerknici, osebno
izkaznico, št. 001308495. gnv-188475
Tekavec Gregor, Lipa 27, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000554621.
gnu-188276
Tepeh Boris, Ptujska cesta 186/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001048711.
gnb-188395
Tribušon
Andrej,
Ižanska
231/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001007724. gny-188397
Trontelj Tomaž, Ulica Hermana
Potočnika 37, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001717172. gnf-188191
Urh Matija, Podgrad 12, Podgrad,
osebno
izkaznico,
št.
981979.
gnc-188344
Vegi Stanislav, Ribiška pot 1,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000818913. gnm-188434
Vehovec Borut, Zalog 1, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
000908696.
gnl-188110
Velić Senada, Prijateljeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001842103.
gne-188392
Verhovnik Robert, Glavni trg 42, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001604764.
gnf-188266
Veselič Vojka, Ravna ulica 4, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001056691.
gnt-188177
Virag Miha, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001192285.
gnq-188480
Volk Vera, Gabrovška 10, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000450960. gny-188172
Vrabl Bojan, Zg. hajdina 36, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000298334.
gnh-188264
Vraničar Marjan, Mejna ulica 49,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000177601.
gno-188432
Vrhovnik Martina, Dunajska cesta
419, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001161996. gnn-188483
Vrtovec Repič Kristina, Žapuže
21A, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001100848. gnw-188424
Vrzel Marko, Markovičeva 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001641153.
gng-188165
Zavec Tomaž, Pot v dolino 19,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000883440. gnd-188318
Zorman Stanislav, Gora 20A, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000840084.
gno-188357
Žener Jure, Smlednik 8, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
000220186.
gng-188490
Župec Franci, Iška loka 62, Ig, osebno
izkaznico, št. 001554566. gnm-188388

Vozniška dovoljenja
Bajrić Ohran, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1588582, reg. št. 151305, izdala
UE Ljubljana. gnl-188435
Balantič Uroš, Čanje 15, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. S 2011913, reg. št.
13532. gnc-188269
Bedek Janez, Gornji Petrovci 86,
Petrovci, vozniško dovoljenje, reg. št.
35773. gnx-188098
Bertoncelj Zvonko, Sr. Dobrava 11,
Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S01020012, reg. št. 13982. gnd-188093
Bučar Stanislav, Gačnik 13, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 8543, izdala UE Maribor. m-672
Butala Milena, Čudno selo 21, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9206, izdala UE Črnomelj. gny-188297
Ciglič Bojan, Klunova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1994298, reg. št. 81953. gnl-188360
Cvetko Marjeta, Zgornja senarska
5C, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002117518, izdala UE Lenart.
gnw-188224
Černilec Marjeta, Mala vas 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S140559,
reg. št. 9772. gnv-188400
Damijani Tilan, Engelsova 6, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 50957, reg. št. 11862, izdala UE Piran.
gnl-188385
De Brea Diego, Privoz 13, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A
do
50km/h BCGH, št. S2087447, reg. št.
232836. gnu-188201
Femec Ivanka, Sevno 43, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2109241, reg.
št. 14564. gnd-188243
Fende Anton, Tekstilna ulica 10A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1909131, reg. št. 15436, izdala UE
Kranj. gnc-188369
Ferjan Eva, Gasilska cesta 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1212385, reg. št. 221017. gnz-188196
Filip Bojan, Zagrad 63, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 200 – duplikat, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnc-188223
Fink Rudi, Znolije ob Krki 8, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 897551, reg. št. 5341, izdala UE
Grosuplje. gnh-188464
Fluher Dejan, Sp. Slemen 44/b,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1832871, reg. št. 10104,
izdala UE Ruše. m-660
Gabrijel Marija, Ljubljanska cesta 31,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 336991, reg. št. 6648, izdala
UE Grosuplje. gne-188417
Golob Peter, Drstelja 38, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2129990, izdala UE Ptuj. gnz-188421
Gonter Endre, Kopitarjeva ulica 10,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 29273. gnu-188226
Grum Tomaž, Senožeti 9, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1763123, reg. št.
255815. gnh-188189
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Gržina Ivan, Archinetova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219479, reg. št. 150744, izdala UE
Ljubljana. gns-188203
Jakob Zdenko, Zavrh 3, Dobrna, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 45/2005. gnh-188139
Jelečević Arif, Puhova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1328561, reg. št. 41219. gnx-188348
Jelen Borut, Vrablova ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1544988, reg. št. 123003, izdala UE
Maribor. gno-188257
Juvan Teja, Cesta 13. julija 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2140398, reg. št. 273063 – voznik
začetnik. gnd-188493
Kleva Goran, Triban 20, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 36908, reg. št. 9488, izdala UE Izola.
gnt-188227
Kline Mala, Fabianijeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2116730, reg. št.
218580, izdala UE Ljubljana. gnk-188186
Kolarič Kamil, Štefanova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42768, reg. št. 8204, izdala UE
Ljubljana. gnp-188406
Koprivec Tanja, Mala nova ulica 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35099. gny-188097
Koren Milan, Stritarjeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7143. gny-188447
Kornhausler Karin, Polževa 12a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1844427, reg. št. 18182,
izdala UE Ajdovščina. gne-188292
Kovač Robert, Kamnje 51, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1598405,
izdala
UE
Ajdovščina.
gno-188157
Kovačič Nejc, Tominje 8, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S002067661, reg. št. 11539, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnf-188141
Kovačič Tatjana, Penoje 5/b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001028388, izdala UE Slovenske
Konjice. gnr-188379
Kozar
Franjo,
Borštnikova
45,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 609084, reg. št. 27390, izdala UE
Maribor. gnn-188408
Kozlevčar Ana, Novo polje, Cesta X/7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1778649, reg. št. 56590,
izdala UE Ljubljana. gnb-188470
Kralj Desire, Ulica Sv. Petra 7, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI21002, reg. št. 8878, izdala UE Izola.
gnz-188496
Kremžar Franc, Gradiške Laze 23,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1121595, izdala UE Litija.
gnf-188216
Lavrič Franc, Travnik 26, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S000690718, reg. št. 499, izdala
UE Ribnica. gnm-188134
Lazar Stanko, Mihalovci 21, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11824. gnp-188231
Lebar Simon, Gornja Bistrica 171/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 16238, izdala UE Lendava.
gnz-188446

Peternelj Vladislav, Smoletova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1597068, reg. št. 94237. gnn-188108
Plošnik Alja, Stara ulica 12, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1639180,
reg. št. 13833, izdala UE Pesnica. m-675
Podjed Igor, Visoko 19A, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1167458, reg. št. 41095, izdala UE Kranj.
gns-188103
Pogačnik
Majan,
Triglavska
16,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S222131, izdala UE Jesenice. gnz-188096
Poklar Jolanda, Prešernova 34, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S31949, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnt-188127
Polšak Matej, Gubno 32, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19495, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gns-188353
Potrata Vasja, Bevkova ulica 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2055287, reg. št. 15616,
izdala UE Ajdovščina. gnc-188294
Potrata Vasja, Bevkova ulica 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2055287, reg. št. 15616,
izdala UE Ajdovščina. gnw-188299
Prezelj Marko, Dunajska cesta 364,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1521790, reg. št. 12344, izdala UE
Ljubljana. gnr-188404
Prezelj Mojca, Ulica padlih borcev 5A,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S1139134,
izdala UE Tolmin. gnq-188230
Pritekelj Marko, Ulica T. Melive 12,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S002064873, reg. št. 8161, izdala
UE Slovenjska Konjice. gnr-188104
Pucelj Boštjan, Krožna pot 1, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 777110, reg. št. 32686, izdala UE Novo
mesto. gnn-188208
Pulko Sašo, Gradiška 256, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1493451, reg. št. 120567, izdala UE
Pesnica. m-680
Rigler Metodij, Ulica Marka Šlajmerja
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1823505, reg. št. 25637,
izdala UE Ljubljana. gnz-188371
Ritlop Ivanka, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S544216, reg. št. 151044. gnm-188484
Rotar Uroš, Bratov Vošnjakov 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41826. gnz-188271
Rožič Judita, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2031314, reg. št. 102960. gnj-188487
Skarlovnik Sabina, Pristava 4/a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41261. gnu-188451
Skrbinšek Irena, Vinogradna 29,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 558673. gnf-188241
Skrt Aleš, Kasaze 107/m, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2015129, izdala UE Žalec. gnd-188168
Skušek – Fakin Cvetka, Vreskovo 75A,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABG, reg.
št. 7238, izdala UE Trbovlje. gnw-188099
Sokoli Avnija, Ruška cesta 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1255500, reg. št. 8780, izdala UE Maribor.
gnv-188450
Sovinc Primož, Zminec 21, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH, št.

Ledinek
Matjaž,
Betnavska
18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 753792, reg. št. 7505, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnl-188310
Lenič Jože, Ihan, Lipova ulica 4/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2148552, reg. št. 16522,
izdala UE Domžale. gnp-188106
Leonidakis Jani, II. prekomorske
brigade 23, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI 43760, reg. št.
43878. gng-188090
Likovič Marija, Dolsko 64, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1775849, reg. št. 206767, izdala UE
Ljubljana. gnq-188105
Lorbek Štefan, Medvedova 40, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2044343, reg. št. 5357, izdala
UE Maribor. gnp-188306
Lupše Franc, Mestinje 51, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 13944, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnh-188239
Magajne Martin, Partizanska 17, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1156871, reg. št.
3252. gnf-188291
Meglen Marija, Zgornja slivnica 2A,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S709940, reg. št. 1647, izdala UE
Grosuplje. gnq-188130
Mitok Pavlica Elizabeta, Ulica bratov
Učakar 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2083371,
reg. št. 83527, izdala UE Ljubljana.
gnh-188164
Mlakar Miha, Mekinje, Cesta dr. Tineta
Zajca 20, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001229414, reg. št. 16871,
izdala UE Kamnik. gny-188122
Može Gregor, Marušičeva ulica 16,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 41310, reg. št. 12203, izdala
UE Ljubljana. gnm-188409
Mrevlje Cecilija, Vrhovci cesta XVII / 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S352312, reg. št. 190112. gne-188492
Muhič Stanko, Koroška vas 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 31517, izdala UE Novo mesto.
gnx-188148
Nemec Tanja, Vrtojba, Gramozna 9,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 22523, izdala UE Nova
Gorica. gnm-188384
Orsag Željko, Gorenje 67, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 540939, reg. št. 2028, izdala UE Kočevje.
gnt-188302
Osjak Peter, Maurerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1524765, reg. št. 246561, izdala UE
Ljubljana. gng-188440
Pagon Viktor, Godovič 9, Godovič,
vozniško dovoljenje, št. S 001695586, reg.
št. 702, izdala UE Idrija. gnh-188114
Pate Marija, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1988786, reg. št. 87541. gnd-188193
Pavić Veljko, Ljubljanska 73, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHE, št. S 2002801, reg. št. 8627,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-665
Perne Luka, Nova vas 19, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1533306, reg. št. 55060, izdala UE Kranj.
gni-188363
Petek Denis, Gornje lepovče 114,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8508, izdala UE Ribnica. gno-188407
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S1438054, reg. št. 23086, izdala UE Škofja
Loka. gne-188192
Stare Liane Venessa, Trboje 127,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S809681, reg. št. 44685, izdala UE Kranj.
gnh-188089
Svete Tatjana, Ulica Malči Beličeve
145, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1992278, reg. št.
110526. gnj-188412
Šalehar Marko, Levstikova ul. 5,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1656263, reg. št. 13541, izdala UE
Trebnje. gne-188092
Šinkovec Tina, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2080834, reg. št. 178753, izdala UE
Ljubljana. gny-188322
Šošterič Franci, Cotičeva ulica 17/c,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1072115, reg. št. 84404, izdala UE
Maribor. gnk-188261
Talić Asim, Seča 42A, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 65005, reg. št. 7484,
izdala UE Piran. gnj-188091
Tekavec Gregor, Lipa 27, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1734841, reg. št. 22298, izdala
UE Velenje. gnc-188094
Termot Hajdi, Pekre, Lackova cesta 163,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378662, reg. št. 105564, izdala UE
Maribor. gnj-188162
Tesner Valentina, Pot v zeleni gaj 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1995659, reg. št. 252065, izdala UE
Ljubljana. gny-188472
Tovšak Gregor, Šentilj pod Turjakom
81/b,
Mislinja,
preklic
vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
43/2005. gnj-188387
Tušar Janez, Vojkova ulica 15, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 861677, reg. št.
9083. gnc-188169
Vinter Damijan, Gregorčičeva 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 165076, reg. št. 78756, izdala UE
Maribor. gnz-188296
Vižintin Erika, Miren 115, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30010, izdala
UE Nova Gorica. gnt-188377
Vrtovec Repič Kristina, Žapuže 21A,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001695866, izdala UE
Sežana. gnv-188425
Zaviršek Darinka, Brod 28, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1975, izdala UE Novo mesto. gnb-188095
Završnik Boris, Gaberke 60, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 947435, reg. št. 15236, izdala UE
Velenje. gnh-188289
Završnik Rudi, Kolodvorska 45, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1965, izdala UE Postojna. gnp-188131
Zorman Stanislav, Gora 20A, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
5332, izdala UE Kamnik. gnp-188356
Zupan Jernej, Gorenjesavska cesta 35,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1146728, reg. št. 11781, izdala UE Kranj.
gnb-188195
Zver Peter, Gornja Bistrica 24,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 15053, izdala UE Lendava.
gnb-188445
Žabkar Igor, Veliki podlog 17, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9901. gnu-188176
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Žgeč Janez, Kraigherjeva ulica 21,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S2130682, izdala UE Ptuj.
gnv-188225

Zavarovalne police
Batista Silva, Slavinje 18, Hruševje,
zavarovalno polico, št. 271704, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-188218
Belna Bojan, Kneza Koclja 35, Maribor,
zavarovalno polico, št. 277839, izdala
zavarovalnica Tilia. m-682
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 751323
za kombinirano vozilo Citroen Jumper
reg št. LJ K8-12K, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnn-188283
Čavničar Lidija, Obrež 84, Središče
ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO F
05802, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-188221
Dernikovič Stanko, Cirkulane 60A,
Cirkulane,
zavarovalno
polico,
št.
00101716759,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnm-188084
Hojnik Radivoj, Dogoška 77, Maribor,
zavarovalno polico, št. 723717, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-684
Kanduč Petar, Cankarjeva 15, Tržič,
zavarovalno polico, št. 311819, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns-188403
Kozole Stanko, Breg 29, Loka pri
Zidanem Mostu, zavarovalno polico,
št. 1035508, izdala zavarovalnica Tilia.
gnw-188274
Mišica Darinka, Tanča gora 24, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 041025912, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-188419
Mlakar Franc, Primož 3, Studenec,
zavarovalno polico, št. 00101712418, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-188085
Muller Jože, Ločka cesta 6, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 272339, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnc-188219
Novak Marko, Mariborska cesta 24,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
723695, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnx-188077
Novak Niko, Mala sela 2, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. AO 260598, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-188217
Radanović Tomaž, Dolenji Boštanj
143, Boštanj, zavarovalno polico, št.
00101804433,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnn-188383
Žagar Zoran, Mlaka pri Kočevju 1, Stara
Cerkev, zavarovalno polico, št. 239573.
gns-188078
Žontar Gregor, Sv. Duh 80, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 00101638763,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-188220

Spričevala
Avšič Bojan, Sinzing, 93161 Am Hohen
Ranken 13, spričevalo o specialističnem
izpiru za specialista iz nevropsihiatrije z
dnem 11. 6. 1976. gns-188253
Ban Bojana, Drenov grič 188, Vrhnika,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4.letnika Gimnazije Ivana Cankarja, izdano
leta 1977 in 1978, izdano na ime Bukovec
Bojana. gns-188232

Beltram Danijel, Botričnica 31, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu SEKMŠ
Štore, izdano leta 1993. gnk-188211
Bezek Klemen, Goriška ulica 49,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnw-188374
Borak Zdenka, Knafelčeva 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu II gimnazije
Maribor, izdano leta 1994. m-661
Breznik Gregor, Kajakaška cesta 31,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole Litostroj,št. 126, izdano leta
1985. gnu-188076
Černelč Klemen, Bazoviška cesta
4, Sežana, indeks, št. 41040263, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-188449
Debelak Slavica, Okrog 15, Ponikva,
spričevalo od 1 do 3. letnika SŠGT Celje
– smer natakar, izdano leta 1983 – 1986.
m-667
Delﬁn Aleksander, Hravatini 180H,
Ankaran – Ankarano, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednja pedagoška in
naravoslovno matematična šola Koper,
izdano leta 1992. gnr-188479
Filip Ana, Zapudje 26A, Dragatuš,
preklic indeksa št. 18000939, izdanega na
Filozofski fakulteti, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 37/2005. gnu-188476
Florjančič
Nena,
Maistrova
1,
Maribor, indeks, št. 32040004, izdala
Naravoslovotehniška
fakulteta.
gnz-188125
Gal Nataša, Tomšičeva ul. 28,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 61132818,
izdala Pedagoška fakulteta. m-671
Gomzi Davorin, Novinci 43, Vitomarci,
spričevalio Srednješolskega centra Ptuj
– ekonomsko komercialni tehnik, izdana
leta 2000 in 2001. gnp-188381
Grabner Miha, Tomšičeva 1/a, Žalec,
spričevalo 1. letnika Frizerske šole v
Celju, št. III-C/1698, izdano leta 2002.
gno-188307
Gržina
Miha,
Archinetova
ulica
5, Ljubljana, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2003 in 2004. gnn-188458
Hadžić Ćazim, Prhovo 32, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1983.
gng-188240
Hartman Robert, Gradiška 106, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o končani OŠ
Delavske univerze, izdano leta 1997.
m-657
Hrga Izidor, Vareja 16/b, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne tehniške šole Ptuj, izdano leta
1994. m-679
Jelen Vesna, Erjavčeva 4/a, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
naravoslovne, matematične, ekonomske
in pedagoške šole v Brežicah, izdano leta
1986. gnl-188185
Jerman Zdenka, Malkovec 18, Tržišče,
spričevalo Srednje tekstilne šole Sevnica,
izdano leta 1985, na ime Mrgole Zdenka.
gnk-188386
Jeseničnik Aleksandra, Vojkova 7, Celje,
indeks, Ljudska univerza Žalec, izdano na
Bilandžija Aleksandra. gnu-188234
Jeseničnik Aleksandra, Vojkova 7, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze Žalec, izdano leta 1995, izdano
na ime Bilandžija Aleksandra. gnl-188235
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Juvan Marija, Spodnje Pirniče 6,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne in obutvene šole v Kranju,
izdano leta 1981, izdano na ime Eržen
Marija. gnx-188398
Kajtner Urška, Malgajeva ulica 2/a,
Celje, indeks, št. 20040152, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnk-188111
Kolar Sandi, Marija Dobja 13/a, Dramlje,
indeks, št. 81582200, izdala EPF Maribor.
m-664
Kordež Leonardo, Mlinska ulica 30,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro šole Maribor, izdano leta
1984. m-668
Kotnik Marjeta, Kol na Pohorju 6,
Oplotnica, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 1998.
gnj-188112
Krivokapić Nebojša, Tovarniška cesta
5, Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo o
zaključnem izpitu Tehniške šole v Celju, št.
1085, izdano leta 1982. gns-188378
Lapić Veronika, Senožeti 13, Dol
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnf-188316
Lečnik Ana, Celovška cesta 83,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnn-188183
Lipnik Miran, Močna 45, Pernica,
diplomo SKSMŠ Maribor – avtomehanik,
izdana leta 1987. m-663
Logožar Josip, Preradovičeva 33,
Maribor, zaključno spričevalo Železniške
industrijske šole Maribor, izdano leta 1970.
m-656
Majcen Janko, Velika nedelje 8, Velika
Nedelja, spričevalo 1. letnika Kovinarske
šole Ptuj, izdano leta 1985. m-676
Matulić Jelka, Maroltova ulica 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 1973, izdano na ime Goršič Jelka.
gnt-188352
Motoh Matej, Čopova 23, Celje, indeks,
št. 32702080139, izdala Višja strokovna
šola Abitura Celje. gny-188347
Petrović Jasna, Vinica 113, 48000
Koprivnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole v Izoli.
gnh-188439
Praš Uroš, Volkmerjeva 11, Ptuj, indeks,
št. 21012341, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-188118
Prijatelj Aleksandra, Orlek 11, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje tekstilne in
obutvene šole Kranj – Konfekcijska smer,
izdano leta 1982, izdano na ime Stojković
Aleksandra. gnq-188255
Ravnihar Urška, Zgornja Luša 2,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
biotehniške šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnl-188410
Robnik Andrej, Vrhe 6, Teharje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SŠGT Celje, izdano leta 2002.
m-673
Rode Sašo, Vaška pot 31, Radomlje,
indeks, št. 09960128, izdala Fakulteta za
pomorsto in promet. gnt-188431
Sapač Irena, Žepovci 97, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1998. gnl-188210
Senekovič
Dušan,
Poljana
20,
Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu

Ficko Milena, Večeslavci 44, Rogašovci,
delovno knjižico. gni-188213
Grandič Nadja, Ul. Prekomorskih brigad
3, Divača, delovno knjižico, št. 1056323,
izdala UE Sežana. gnv-188375
Grm Marjan s.p., Ljubljanska cesta
80, Šmarje-SAP, izvod licence za vozilo
TAM 130 T 11B, reg. št. LJ 58-17C, izdana
5. 11. 2002, s serijsko številko O1005511.
gnw-188399
Grum Tomaž, Senožeti 9, Dol pri
Ljubljani,
študentsko
izkaznico,
št.
19401280, izdala Ekonomska fakulteta.
gnk-188190
Klopčič Robert, Bezjakova 67, Limbuš,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2890/95. gns-188428
Klopčič Robert, Bezjakova 67, Limbuš,
vpisni list za čoln, št. 26251-3393/96 za
čoln KP-3469, izdano 18. 6. 1996, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnr-188429
KO-TRANS d.o.o., Muretinci 46/b,
Gorišnica, dovolilnice za mednarodni prevoz
za Turčijo 792/11, št. 120, 121, 122 in 123
in za Bolgarijo 100/03,št. 415027, 415028,
415029 in 415030. gnp-188456
Kocjančič Vika, Pot do šole 2C,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnb-188495
Kranjec Bojan, Šeškova 30, Kočevje,
delovno knjižico. gnj-188087
Mali Simona, Okrog pri Motniku 10,
Kamnik, delovno knjižico. gnk-188461
Marinko Mira, Sevce 2, Rimske Toplice,
študentsko izkaznico, št. 01002893,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-188376
Miklavčič Simon, Platiševa 15, Cerkno,
izkaznico za reševalca iz vode št. 911.
gno-188082
Mlakar Nenad, Tržaška cesta 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-188389
Muhič Stanko, Koroška vas 11, Novo
mesto, ADR certiﬁkat, št. 018446 – za
prevoz nevarnih snovi. gnv-188150
Petrovič Polona, Vrvarska pot 7, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina
v Ljubljani. gnm-188359
Plemenitaš Anja, Vodovodna ulica 8,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico,
št. 41980129, izdala Medicinska fakulteta.
gnm-188463
Poglej Uroš, Kamenškova 22, Maribor,
delovno knjižico. m-681
Predan Veronika, Pivola 53, Hoče,
vozno karto, št. 2563, izdal Certus Maribor.
m-662
Prek Čop Peter, Cesta na Brdo 58,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnb-188199
RAP-Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska
cesta 48, Ljubljana, vpisni list za čoln,
št. 26251/1274-2004 za čoln z označbo
PI-3583 in imenom SYNA s ser. št.
SI0004899, izdanega na RAP-Raiffeisen
Leasing d.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana.
gns-188478
Ravnikar Žiga, Pod hribom 5, Bistrica
ob Dravi, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1904-00, VČ –
1477. gnz-188396
Simon Aleš, Tržaška cesta 122,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-188248
Skušek – Fakin Cvetka, Vreskovo
75A, Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
41703064. gnu-188101
Skušek Irena, Zloganje 40, Škocjan,
delovno knjižico. gng-188215

Srednješolskega centra v Velenju –
elektrikar, elektronik. gno-188382
Skušek – Fakin Cvetka, Vreskovo
75A, Trbovlje, indeks, št. 41703064.
gnt-188102
Šavora David, Trg talcev 9, Središče ob
Dravi, spričevalo 2. letnika Lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 2003. m-666
Škulj Simon, Delavska cesta 19, Kranj,
indeks, št. 41051873, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnj-188187
Šol Tadej, Vuhred 121/a, Vuhred,
indeks, št. 93455735, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-683
Štebe Aleš, Moste 2, Komenda, diplomo
Srednje šolskega centra Rudolfa Maistra
Kamnik, izdana leta 1988. gnc-188469
Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomeru
9, Križevci pri Ljutomeru, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1983. gng-188115
Veber Tomaž, Šmarska cesta 55,
Škoﬂjica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana. gnx-188373
Vidmar Jaka, Janševa ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ CDI Univerzum v
Ljubljani. gng-188390

Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper,
PE Celje preklicuje veljavnost asistenčnih
kartic – obrazcev stroge evidence:
asistenčna kartica št.: 7213, 7214, 12797,
12972, 14034, 14036, 29086, 32190,
32265, 32390, 33824, 33825, 33827,
33971, 36025, 36098, 36099, 36192.
Ob-14405/05
ATMAN d.o.o., Cesta dveh cesarjev
40/c, Ljubljana, nacionalno licenco, št. G
1009320 za vozilo z reg. št. LJ – X3 19A.
gni-188238
Avšič Bojan, Sinzing, 93161nAm
Hohen Ranken 13, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za poklic zdravnika,
izdano leta 1971. gnr-188254
Barčina Igor, Frankovo naselje 169,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnq-188180
Bašelj Boštjan, Gradnikova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-188247
Benda Polona, Prešernova 9, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center
Rudolfa Maistra Kamnik. gnq-188380
Bosnić
Enđvad,
Ulica
Hermana
Potočnika 21, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-188159
Bratina Blaž, Cegelnica 40, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 64040022, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gny-188372
Brulc Tanja, Hrastova ulica 17, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 18020748, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-188453
Buković Friderik, Ulica heroja Staneta 4,
Maribor, delovno knjižico. m-678
Cvijić Zoran, Krimska ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-188237
Erpe Nataša, Češence 22, Mirna Peč,
delovno knjižico. gnq-188080
Fabjan Andrej, Sadinja vas 4, Dvor,
študentsko izkaznico, št. 23040027,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnp-188481
Ferjan Eva, Gasilska cesta 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18049035, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-188198

Stran
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Starčević Bojana, Valvazorova 9, Pula,
študentsko izkaznico, št. 26104354, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnl-188160
Sylaj Avdyl, Tržaška cesta 83, Logatec,
delovno knjižico. gnd-188443
Šabić Sulejman, Pot na Rakovo
jelšo 313, Ljubljana, delovno knjižico.
gnu-188151
Šajn Nataša, Jasen 8/d, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 27004030, izdala
Fakulteta za matematiko in ﬁziko v Ljubljani.
gnx-188448
Šinkovec Rok, Družinska vas 9,
Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico,
št. 64020421, izdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gne-188117
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Škrbec Ana, Osredek 20, Rob, dijaško
izkaznico, izdal Šolski center Ljubljana –
splošna gimnazija. gns-188228
Tomič Dragan, Obzidna 6, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnu-188126
Uhan Branko, Stranje pri Velikem Gabru
8, Trebelno, izvod licenece, št. 1717, izdano
22. 10. 2002 pri OZS z veljavnostjo do 22. 4.
2005, za vozilo Mercedes Benz 1748LS,
reg. št. NM 68 – 78C. gne-188467
Valher Jernej, Ul. ruške čete 9, Ruše,
delovno knsjižico. m-677
Vidmar Mirjana, Kotna pot 8, Šenčur,
delovno knjižico. gnj-188212
Virant Marko, Kriška vas 3, Višnja
Gora, študentsko izkaznico, št. 41980090,

izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnm-188459
Vrezek Damjan, Bevško 13, Trbovlje,
delovno knjižico. gnh-188214
Zamuda Zlatko, Volkmerjeva cesta 28,
Ptuj, licenco, št. 007492/7765-lm52/1998 z
dne 9. 7. 1998. gnd-188143
Zekovič Ivan, Hinka Nučiča 12, Maribor,
delovno knjižico, št. 15466, izdala UE
Lenart. m-674
Zevnik Nadja, Majcingerjeva 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 11324, izdala UE
Maribor. m-669
Žurga Tjaša, Martinjak 38, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01000272,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd-188468
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