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

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)

ZJN-15.G

Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 080-09-3525
Ob-15001/05
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p.
2, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 6. 5. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izkoristek podstrešja in delna nadzidava Podružnične šole Selca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in garancijski
rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara
cesta 2, Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 46,848.367,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,614.871,48 SIT, 46.848.367,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 25. 2. 2005, št.
5276/05.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 5. 2005.
Občina Železniki

Blago
Ob-15373/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-21,
faks +386/1/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-120/2005,
št. JN: 35/05 VV, predmet: dobava električne energije za potrebe državnih organov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava električne energije za potrebe državnih organov.
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: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15754/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava in montaža 19
kosov operacijskih miz s pripadajočo
opremo za SB Murska Sobota, SB Novo
mesto, Onkološki inštitut Ljubljana, SB
Izola in SB Maribor.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nabava in montaža 19 kosov operacijskih
miz s pripadajočo opremo za SB Murska
Sobota, SB Novo mesto, Onkološki inštitut
Ljubljana, SB Izola in SB Maribor.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 10. 6. 2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Št. 011-04-2/2004
Ob-15423/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, 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: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36, elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni
naslov: www.drsc.si.
II.2) Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,1.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: sanacija po
zimi poškodovanih vozišč na območju
Republike Slovenije.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 417,905.000 SIT.
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II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: maj 2005,
– gradnje: julij 2005.
II.7) Datum zaključka: september 2005.
II.9) Drugi podatki:
– sklop št. 1: Območje 1 (Celje),
– sklop št. 2: Območje 2 (Nova Gorica),
– sklop št. 3: Območje 3 (Koper),
– sklop št. 4: Območje 4 (Kranj),
– sklop št. 5: Območje 5 (Ljubljana),
– sklop št. 6: Območje 6 (Maribor),
– sklop št. 7: Območje 7 (Murska Sobota),
– sklop št. 8: Območje 8 (Novo mesto),,
– sklop št. 9: Območje 9 (Ptuj).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2005.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 329/05
Ob-14987/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje računalniške
strojne, sistemske programske opreme
in pomoč uporabnikom.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predvidena izvedba javnega naročila je v
obdobju 3 let, v skupni ocenjeni vrednosti
270 mio SIT z DDV.
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: 25. 5. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-15374/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-21,
faks +386/1/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-121/2005,
št. JN: 37/05 VV, predmet: storitev letalskega prevoza na relaciji Ljubljana–Bruselj–Ljubljana.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: storitev letalskega prevoza na relaciji Ljubljana–Bruselj–Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15376/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-21,
faks +386/1/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-117/2005,
zaš. št. JN.: 36/05 VV, predmet: zavarovanje nepremičnin in premoženjskih interesov
Republike Slovenije.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zavarovanje nepremičnin in premoženjskih
interesov Republike Slovenije.
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: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-15409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Gasilska brigada Koper, kontaktna
oseba: Vilij Bržan, direktor, Ljubljanska 6,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-28-30,
elektronska pošta: vilij.brzan@gb-koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC):
– 66140000,
– 34144210.
II.2.3) Kategorija storitve: 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pridobitev ﬁnančnega najema, ki vključuje
nabavo gasilskih vozil:
– VGP-2,
– GVS-V,
– AL,
– TV.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 7. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Javni zavod Gasilska brigada
Koper
Št. 404-08-211/2005-2
Ob-15517/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Sloveni-

ja, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za
nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
01/471-23-43, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si, dušan.cirar@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 194/2005-ODP.
II.2.3) Kategorija storitve: storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod
št. 1. storitve vzdrževanja in popravila.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
vzdrževanje sistemov in naprav zvez
v Upravi RS za zaščito in reševanje s
centri za obveščanje in izpostavami (ca.
300,000.000 SIT za 24 mesecev – v letu
2006 in 2007): vzdrževanje sistemov in naprav zvez ZA-RE, radijskih postaj, telefonskih central Tenovis – Bosch, pozivnikov,
sistemov neprekinjenega napajanja (UPS),
snemalnih naprav Kreutler, sistema spremljanja radijskega prometa KC08, sistema
javnega alarmiranja (SIJA), računalniške
opreme HW/SW, sistema spremljanja telefonskega prometa (ROK), opreme mikrovalovnih linkovskih zvez, računalniškega
omrežja LAN/WAN, klimatskih naprav ter
ionizatorjev in vlažilcev zraka, sistemov za
rezervno napajanje (DEA), radijskih sistemov za javno alarmiranje.
– storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 1. storitve vzdrževanja in popravila.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: junij 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-211/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi
Blago
Št. 961-05/05

Ob-15570/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana je na osnovi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8975/05 in št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10298/05 za blago po odprtem postopku za dobavo drobnega potrošnega pisarniškega materiala in v skladu z določilom
prvega odstavka 77. člena ZJN-1 zavrnil
vse prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Št. 404-08-30/2005-34
Ob-15002/05
Popravek
V javnem naročilu MORS 10/2005-ODP
– Čistilni in toaletni material, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-13097/05, se spremeni
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 9. 6. 2005 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-125/2005-20
Ob-15518/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
54/2005-ODP – za dobavo šotorov in terenske opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005, Ob-13100/05,
se spremenijo podatki v točkah:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: spremeni se podatek za šotore napihljive, in
sicer je nova količina 17 kpl šotorov napihljivih.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije –
podaljša se rok, in sicer do 7. 7. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro, razen 7. 7.
2005 do 10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje – podaljša se rok, in
sicer do 7. 7. 2005 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj – določi se
nov rok za javno odpiranje ponudb, in sicer
je 7. 7. 2005 ob 14. uri.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-153/2005-22
Ob-15519/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom MORS
142/2005-ODP – nakup oblačil za pripadnike CZ, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 45 z dne 6. 5. 2005, Ob-12501/05, se
spremeni točka:
II.1.9) Za II. sklop – uniforma CZ se poveča obseg ali količina na 267 kosov bluz,
267 kosov hlač in 267 kosov kap; poveča
se tudi obseg ali količina za III. sklop – vetrovka CZ na 137 kosov. V skladu s tem se
spremeni tudi priloga B – podatki o sklopih.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
do vključno 20. 6. 2005 vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.7.2) Spremeni se datum odpiranja
ponudb: 21. 6. 2005 ob 13. uri.
Ministrstvo za obrambo
Ob-15254/05
Popravek
V javnem razpisu za material za popravila
in vzdrževanje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005, Ob-11640/05,
se v točkah IV.3.2., IV.3.3., in IV.3.7.2. spremenijo datumi, do katerih je moč oddati ponudbe, pridobiti dokumentacijo oziroma datum javnega odpiranja ponudb.
Nov datum v točkah IV.3.2., IV.3.3., in
IV.3.7.2. javnega razpisa je: 7. 6. 2005. To
je novi rok za oddajo ponudb. Ure ostanejo
nespremenjene: do 10. ure je možno oddati
ponudbe, ob 12. uri pa bo javno odpiranje.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-15411/05
Popravek
V zvezi z javnim naročilom za dobavo
materiala za potrebe hrbtenične kirurgije,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13778/05, se spremeni točka objave IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-15412/05
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila za dobavo tovornega vozila za pobiranje in odvoz odpadkov, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13637/05, se spremeni IV.3.6) točka
tako, da se pravilno glasi:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
Prodnik,
Javno komunalno podjetje d.o.o.
Št. 040801/2005
Ob-15526/05
Popravek
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7,
Ptuj, v zvezi z javnim naročilom objavljenim
v Uradnem listu RS, št. 40-41 z dne 22. 4.
2005, Ob-11094/05, za dobavo pisarniškega
materiala – 3. sklopi, spreminja naslednje
točke tako, da odslej pravilno glasijo:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT za vse sklope skupaj, v
primeru oddaje enega ali dveh sklopov pa v
višini 5% od ponudbene vrednosti javnega
naročila za vsak posamezni sklop. Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu bo moral
predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – v višini 10%
pogodbene vrednosti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 12. uri, na sedežu Okrožnega sodišča na
Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, soba 9.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 1714-06-430-75/2005
Ob-15717/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo birotehnične opreme št. 430-75/2005, številka dopisa 1714-06-430-75/2005/1, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13900/05, se spremenijo točke II.1.5),
II.1.6), II.1.8.1) in Priloga B - Podatki o sklopih, ki se glasijo:
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
in vzdrževanje birotehnične opreme, št.
430-75/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava birotehnične opreme (fotokopirni stroji, barvni tiskalnik – fotokopirni stroj) in vzdrževanje te opreme za prvih 24 mesecev
garancijskega roka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.12.00.00-6, dodatni predmet:
50.31.30.00-2.
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Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.12.11.00-4, dodatni predmet:
50.31.30.00-2.
2) Kratek opis: dobava fotokopirnih strojev in vzdrževanje.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.12.00.00-6, dodatni predmet:
50.31.30.00-2.
2) Kratek opis: dobava fotokopirnih strojev in vzdrževanje.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-14905/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
8 talcev Logatec, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/754-13-09, faks 01/754-12-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, po posameznih
sklopih, za potrebe OŠ 8 talcev Logatec, za obdobje od 1. avgusta 2005 do
31. decembra 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ 8 talcev Logatec,
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila – kuhinja.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.

Stran

4132 /

Št.

54 / 3. 6. 2005

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija – kuhinja.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00.
2) Kratek opis: ostali izdelki – kuhinja.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov po posameznih sklopih za
potrebe OŠ 8 talcev Logatec. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila za celotno
obdobje znaša 15,625.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v skladu s pogodbenimi določili. Mesečni
zbirni račun, rok plačila najmanj 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za to po posebnih predpisih tako dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike:
– bilanca uspeha in bilanca stanja in
potrdilo poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih davkih
in prispevkih v skladu s predpisi;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi stalno
(sukcesivno) dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, ki so predmet javnega
razpisa;
– vsi ponujeni izdelki morajo biti opremljeni z ustreznimi deklaracijami in morajo
odgovarjati normativom na embalaži in standardom ter veljavnim predpisom, ki veljajo
v RS;
– da so vsa čistila namenjena splošni
uporabi in morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve za uporabnika in okolje;
– da so ponujeni izdelki neškodljivi za
zdravje in prijazni okolju;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8-0/2005-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 6. 2005, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 17-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2005, do 12.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe na naslov
vodje javnega naročila do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 15. uri, OŠ 8 talcev Logatec, Notranjska
cesta 3, 1370 Logatec.
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: 24. 5. 2005.
OŠ 8 talcev Logatec

Ob-14988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
medicinskih pripomočkov: endoproteze
kolkov in osteosintetski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče lekarne Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi so razdeljeni na več skupin in
podskupin. Ponudnik bo lahko sodeloval pri
izbiri samo, če bo ponudil vse artikle iz posamezne podskupine. Okvirne vrednosti posameznih sklopov so navedene spodaj.
Sklop A:
Kratek opis: endoproteze kolkov.
Obseg in količina brez DDV: 30,000.000
SIT.
Sklop B:
Kratek opis: osteosintetski material.
Obseg in količina z DDV: 12,000.000
SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 42,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 90-dnevnega plačilnega roka.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem postopku
za sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki), ki svoji ponudbi predloži dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti (dovoljenje upravne
enote ali obrtno dovoljenje, potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
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pripomočkov oziroma o vpisu dobaviteljev
vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov
– promet na debelo, odvisno od prijave);
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego;
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje;
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni
dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS)
in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji
– pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih
šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i blokiran/i – ponudnik priloži BON 2 (AJPES) ali
potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih bank/e
(potrdilo za vse odprte transakcijske račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; Ponudnik mora
predložiti tudi BON 1;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
10. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
11. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava;
12. da nudi 90-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije;
4. zagotavljanje konsignacije za sklop A
in B – pisna izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – medicinski pripomočki endoproteze kolkov in
osteosintetski material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 10. ure
na naslov naročnika Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 414-06/05-1/7
Ob-14989/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: Sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme večnamenskega prostora OŠ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj
40,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok dokončanja: 45 dni po sklenitvi pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.

Št.

54 / 3. 6. 2005 /

Stran

4133

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun naročnika štev. 01264-0100001228 odprt pri
UJP Ljubljana s pripisom – oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 7. 2005
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Občina Logatec
Ob-15181/05
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. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-52/2002-1313 dobava blaga – oprema šole in vrtca Stopiče.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kupujemo opremo za potrebe šole in vrtca po izdelanem projektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Stopiče,
Stopiče 37, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 18,760.500
SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po sklenitvi pogodbe, predvidoma
25. 7. 2005 do 31. 8. 2005.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 7. 2005, konec 31. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: račun
oziroma situacija 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
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 60 milijonov SIT;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
tri podobne dobave opreme in ima potrdilo
naročnika o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevane bodo
dobave v višini 15 milijonov SIT ali večje
(šolska in vrtčevska oprema);
– 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 1,000.000 SIT (veljavna še 60 dni
od odpiranja).
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 (original ali overjena fotokopija);
– 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,
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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 je
moral znašati najmanj 60,000.000 SIT. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavna še 60 dni od
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam, da je v zadnjih treh letih opravil vsaj tri dobave blaga in ima potrdila naročnikov o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Upoštevane bodo
dobave opreme v višini 15 milijonov SIT ali
večje (šolska in vrtčevska oprema);
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-52/2002-1313.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP št.
01285-0100015234, model 00, sklic 6666.
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: do 27. 8. 2005 ali 2 meseca 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: 27. 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: 27. 5. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-15182/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba:

Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, Slovenija, tel. 05/672-25-25, faks 05/672-25-30,
elektronska pošta: info@portoroz-airport.si,
internetni naslov: www.portoroz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za dobavo gasilskega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aerodrom Portorož d.o.o.,
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik naroča eno gasilsko vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali ustrezno zavarovanje
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od roka
za predložitev ponudb.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora ponuditi gasilsko vozilo, ki bo skladno s speciﬁkacijami iz razpisne
dokumentacije;
5. ponudnik je v zadnjih treh letih od roka
za oddajo ponudb uspešno dobavil vsaj tri
gasilska vozila, katerih pogodbena vrednost
je bila najmanj enaka ali višja od ponudbene
vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. za izpolnjevanje pogoja pod točko 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. za izpolnjevanje pogoja pod točko 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
3. za izpolnjevanje pogoja pod točko 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. za izpolnjevanje pogoja pod točko 4:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije;
5. za izpolnjevanje pogoja pod točko 5:
razvidno iz obrazca A-4 prijava, točka 1.6
reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005, do 12.
ure, Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 12.30; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.
Ob-15252/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-568, faks 07/39-32-500, elektronska pošta: simon.stukelj@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo za pobiranje odpadkov.
– Sestavljeno vozilo iz podvozja in nadgradnje mora zadovoljevati standarde SIST
EN 55012, DIN 30728 in DIN 70006-1.

Podaljšana garancijska doba 3 leta, medosna razdalja: maks. 3900 mm (dve osi),
širina vozila: maks. 2500 mm (merjeno brez
ogledal), višina vozila: maks. 3.300 mm, šasija prilagojena za smetarsko nadgradnjo,
kabina kratka z dvojnim sedežem na sovoznikovi strani. Skupna dovoljena masa vozila
maks. 18000 kg, vzmetenje na zadnjem delu
z zračnimi blazinami, z možnostjo dvigovanja vozila, servo volan, barva vozila bela,
obremenitev prednje osi: med 7000 – 8000
kg, motor EURO 3, moč: min. 205 KW ali
večja, pojačana motorna zavora, svečke za
predgretje, gretje goriva, zaščita hladilnika
– spodaj, protihrupna zaščita motorja, izvod
motorja za pogon smetarske, nadgradnje,
elektronski omejevalec hitrosti na 85 km/h,
vklopljiv omejevalec vzvratne hitrosti do 30
km za smetarska vozila, 9 sinhroniziranih
prestav, upoštevan veljavni ekološki standard, ostale zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.4.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 smetarsko vozilo prilagojeno za pobiranje odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila, krajši rok se točkuje v skladu z razpisanimi
merili.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: polog
ob prevzemu vozila 5,000.000 SIT, ostalo
leasing na 2 leti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1 ali BON 1/P ali BON 2, ki
odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe Če je
ponudnik samostojni podjetnik, namesto teh
obrazcev predloži potrdilo o solventnost, iz
katerega je razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena, za javno naročilo razpisano v sklopu B – osebno vozilo
in:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba,
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 50%,
2. previs nadgradnje – 30%,
3. dobavni rok – 10%,
4. servis – 10%.
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: 10.000 SIT. Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB Banki
d.d., s pripisom ''Plačilo RD – Nabava smetarskega vozila''.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 11. uri; Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-15258/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/587-21-00, faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-11/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje dveh let.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pisarniškega materiala za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje dveh let v
ocenjeni vrednosti 19,200.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
500 SIT na vsak ponujeni artikel,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1.000 SIT za
vsak izbrani artikel za ves čas veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-11/2005B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 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: 90 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: 5. 7. 2005
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 3/49-05
Ob-15259/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija,
Slovenija,
tel.
05/372-72-00,
faks
05/377-22-37, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – B 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava specialnega komunalnega vozila za odvoz kontejnerjev 5 m3–12 m3 za
odpadke z dodatno opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave Komunala
d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
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
specialno komunalno vozilo za odvoz kontejnerjev 5 m3–12 m3 za odpadke z dodatno
opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti naročila.
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:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
A) statusni pogoji:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
razpisa;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
B) ekonomsko – ﬁnančni pogoji:
1. višina letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla poslovna tri leta (za leto
2002, 2003, 2004) mora znašati v vsakem
posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti. Če ponudnik
posluje manj kot tri leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezne pretekla
leta, za katera je mogoče pridobiti podatke,
najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi);
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostmi);
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
katerikoli drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P
in BON 2 ter bilanca stanja in izkaz stanja za
leto 2004 za gospodarske družbe oziroma
BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne
podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z
ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. način plačila,
3. dobavni rok,
4. garancija,
5. usklajenost z obstoječim voznim parkom,
6. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/B 02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo mora biti izvedeno na transakcijski račun družbe številka
04752-0000207145 pri Novi KBM d.d., Maribor, za Komunalo Idrija, s pripisom »za
komunalno vozilo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 9. ure.
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: zastopniki ponudnikov s
pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005 ob
11. uri, v sejni sobi družbe Komunala d.o.o.,
Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik
predvideva, da bo sprejel odločitev o oddaji naročila v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Komunala d.o.o.
Idrija
Ob-15260/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Karel Nemec, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Nataša Osterc, univ.
dipl. prav., Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00, faks
02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava računalniške opreme za naslednje zavode:

Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni
dom Ljutomer in Skupnost zdravstvenih
zavodov.
Sposobnost bo kandidatom priznana za
tri leta ali do izvedbe novega javnega naročila s področja, ki je predmet tega javnega
naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Murska
Sobota (z vsemi zdravstvenimi postajami
in ambulantami), Zdravstveni dom Gornja
Radgona (z vsemi zdravstvenimi postajami
in ambulantami), Zdravstveni dom Ljutomer
(z vsemi zdravstvenimi postajami in ambulantami) in Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji je seznam po zavodih in
njihovih količinah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi pogodbe bo potrebno priložiti še bianco
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do
14. ure v tajništvu zavoda do 8. 7. 2005 po
predhodni najavi po faksu. Kontaktna oseba
je Nataša Osterc, na tel. 02/530-22-00.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01280-3000000132 s pripisom »javni
razpis za nabavo računalniške opreme«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 7. 2005, do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 29. 7. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-15293/05
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
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++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
informacijsko komunikacijske opreme za PP
in PPP Murska Sobota, št. 430-73/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava informacijsko telekomunikacijske opreme in
izvedba montaže ter šolanja. Podrobnejši
opis in količine, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Policijska postaja in Postaja prometne policije Murska Sobota, Ulica
arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.41.10-0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.55.26.00-3.
2) Kratek opis: oprema za govorilne naprave.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.53.00-6.
2) Kratek opis: oprema za sistem protivlomnega varovanja.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
31.62.51.00-4.
2) Kratek opis: oprema za sistem požarnega varovanja in javljanja plina.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.35.00-8.
2) Kratek opis: oprema za video nadzor
objekta.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.15.40.00-0.
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2) Kratek opis: UPS naprave.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.55.21.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.55.23.10-3.
2) Kratek opis: telefonska centrala s terminalsko opremo.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.23.13.00-0, 30.23.32.31-9,
30.26.00.00-9.
2) Kratek opis: informacijska oprema.
3) Obseg ali količina opis in količine opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.71.13.10-9.
2) Kratek opis: oprema za sistem pristopne kontrole.
3) Obseg ali količina: opis in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine opreme, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi in izvedbi
montaže in šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnanč-
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nem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti) oziroma samostojni podjetniki davčno napoved in stanje na transakcijskem računu; poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam strokovno usposobljenega kadra za nudenje tehnične pomoči naročniku in izvajanje servisne službe,
tehnični opis oziroma dokumentacija, dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev
za nudenje tehnične podpore in izvajanje
servisne službe, dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje, izpis
iz Microsoft Windows Catalog z označeno
ponujeno opremo (sklop 7) in izpis iz Microsoft Windows Server Catalog z označeno ponujeno opremo (sklop 7), dokazila o
ustreznosti opreme (sklop 2 in 3), veljavna
licenca za tehnično varovanje (sklop 2, 3 in
4); seznam delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvajanju del predmetnega javnega naročila,
oziroma bodo po službeni dolžnosti imeli dostop do tajnih podatkov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-73/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43007305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 7. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15294/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Nataša Šincek Jovič, Župančičeva 3,
1117 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-52-09,
01/369-57-63, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: izdelava, dobava in montaža
arhivskih regalov ter dobava in vnos blagajn
in kovinskih omar za potrebe pravosodnih
organov.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A – arhivski regali,
– sklop B – blagajne,
– sklop C – kovinske omare.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pravosodni organi v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A – arhivski regali, ocenjena
vrednost naročila je 20,000.000 SIT (brez
DDV);
– sklop B – blagajne, ocenjena vrednost
naročila je 2,000.000 SIT (brez DDV);
– sklop C – kovinske omare, ocenjena
vrednost naročila je 6,000.000 SIT (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 60 dni od dneva oddaje javnega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
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naročila za sklop oziroma sklope na katere
konkurira ponudnik;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
posla mora ponudnik predložiti ob podpisu
pogodbe v višini 3% od vrednosti pogodbe.
V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik
predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku mora ponudnik predložiti
ob primopredaji predmeta pogodbe v višini
3% od vrednosti pogodbe. V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik predložiti izjavo
banke, da bo izdala to garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo poravnal pogodbeno ceno v roku 30
dni po prejemu računov, izstavljenih ločeno
glede na lokacije pravosodnih organov in s
strani odgovornih oseb pravosodnih organov podpisanih in žigosanih originalnih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov.
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:
1. Registracija pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik)
1.2.1 Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
3. Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
4. Potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi z poslovanjem.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo
ponudbe posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov oziroma kupcev
(kot je določeno v 42.a členu ZJN-1A). Ostale zahteve naročnika so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 5. 7. 2005 do
vključno 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: minimalni rok do katerega mora
veljati ponudba je 90 dni, šteto od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri; RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-15311/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba: Nataša Šincek Jovič, Župančičeva 3,
1117 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-52-09,
01/369-57-63, faks 01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: izdelava, dobava in montaža
arhivskih regalov ter dobava in vnos blagajn in kovinskih omar za potrebe pravosodnih organov.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Sklop A – arhivski regali,
Sklop B – blagajne,
Sklop C – kovinske omare.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pravosodni organi v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Sklop A – arhivski regali, ocenjena
vrednost naročila je 20,000.000 SIT (brez
DDV);
Sklop B – blagajne, ocenjena vrednost
naročila je 2,000.000 SIT (brez DDV);
Sklop C – kovinske omare, ocenjena
vrednost naročila je 6,000.000 SIT (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 60 dni od dneva oddaje javnega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega
naročila z vključenim davkom na dodano
vrednost za sklop oziroma sklope, za katere
konkurira ponudnik;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
posla mora ponudnik predložiti ob podpisu
pogodbe v višini 3% od vrednosti pogodbe.
V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik
predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo;
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku mora ponudnik predložiti
ob primopredaji predmeta pogodbe v višini
3% od vrednosti pogodbe. V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik predložiti izjavo
banke, da bo izdala to garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo poravnal pogodbeno ceno v roku 30
dni po prejemu računov, izstavljenih ločeno glede na lokacije pravosodnih organov
in s strani odgovornih oseb pravosodnih
organov podpisanih in žigosanih originalnih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov.
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:
1. Registracija pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež.
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).
1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik)
1.2.1 Potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
3. Potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
4. Potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal po-
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slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
5. Potrdilo pristojnega organa, da ima
ponudnik poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso
bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi z poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo
ponudbe posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov oziroma kupcev
(kot je določeno v 42.a členu ZJN-1A). Ostale zahteve naročnika so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 5. 7. 2005 do
vključno 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: minimalni rok, do katerega mora
veljati ponudba, je 90 dni, šteto od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok ponudbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri, RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-15378/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229
Malečnik, Slovenija, tel. 02/473-01-71, faks
02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, tel. 02/473-01-71; 041/323-084,
elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
SI-2229 Malečnik, Slovenija.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: FS/JNVV-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop I.: posodobitev in nadgradnja trikoordinatne merilne naprave ZEISS UMC
850:
– krmilje in senzorji,
– podatkovni sistem;
– sklop II.: nadgradnja sistema za hitro
izdelavo prototipov in orodij EDEN 330 in
MCP 4/01 s sistemom za litje z iztaljenim
jedrom:
– naprava za izdelavo keramičnega
kalupa,
– peč za iztaljevanje voščenega jedrsa
in žganje kalupa,
– naprava za vlivanje kovin z induktivnim grelcem, vakuumsko komoro in krmiljem,
– naprava za odstranjevanje kalupa in
čiščenje odlitkov,
– naprava za hlajenje hladilnega sredstva;
– sklop III.: integralni merilni sklop za
mehanske preizkuse na nizki in povišani
temperaturi:
III.a) oprema za mehansko preizkušanje
na nizkih temperaturah,
III.b) oprema za mehansko preizkušanje
na visokih temperaturah,
III.c) oprema za izvajanje preizkusov
s krmiljenjem hidravličnih sermomotorjev
na obstoječem preizkuševalnem stroju INSTRON 1255 s fast track 8800,
III.d) oprema za optično merjenje deformacij na površini konstrukcijskih komponent
in preizkušancev,
III.e) preizkuševalni stroj za torzijske preizkuse.
Ponudbe se lahko predložijo tudi za posamezno opremo znotraj sklopa III.
Podrobne tehnične zahteve so razvidne
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti bo
izbrani kandidat predložil ustrezno obliko ﬁnančnega zavarovanja – izjava ponudnika;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti bo izbrani kandidat predložil ustrezno obliko ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna

so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra,za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva za pravosodje. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– 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 sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e));
– da ponudnik nudi:
– za sklop I.: v 30 dneh 50% plačila po
instalaciji in preiskusu opreme in izstavitvi
računa, 25% v prvem četrtletju 2006 in 25%
do konca leta 2006 – izjava ponudnika;
– za sklop II: v 30 dneh 70% plačila po
instalaciji in preiskusu opreme in izstavitvi
računa, 30% do 31. 12. 2005 – izjava ponudnika;
– za sklop III.: v 30 dneh 30% plačila
po instalaciji in preizkusu opreme in izstavitvi računa, 70% v naslednjih 60 dneh po
izstavitvi računa – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik zagotavlja, da bo blago dobavil najkasneje v 10 tednih za sklop I., v 45
dneh za sklop II. in za sklop III. v 6 mesecih
od sklenitve pogodbe – izjava ponudnika;
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– da blago v celoti ustreza tehnični speciﬁkaciji naročnika in da ponudnik zagotavlja
dobavo blaga v skladu s pogoji iz tehnične
speciﬁkacije za posamezen sklop – izjava
ponudnika;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
razloženo – izjava ponudnika;
– ponudba zagotavlja montažo in servis
dobavljene opreme – izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja preizkusni zagon
dobavljene opreme – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) 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.
V.3.5) Jezik ali jeziki, 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 14. uri; sejna soba B/305 Fakultete za
strojništvo, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Ob-15382/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Žiri, kontaktna oseba: Katarina Primožič, Jobstova 22, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/50-50-811, faks 04/50-50-810,
elektronska pošta: osziri@krajnik.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano, čistila, papirna galanterija in pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Žiri, Jobstova 22, 4226 Žiri.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,

– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 16: papirna galanterija,
– sklop 17: obrazci in tiskovine,
– sklop 18: pisarniški material,
– sklop 19: računalniški potrošni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 6. 2005 do
11. ure.
Cena: 15.000 SIT (naročnik ni davčni
zavezanec).
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Žiri, št. 01347-6030688323.
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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12. uri; Osnovna šola Žiri, Jobstova 22,
4226 Žiri.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Žiri do
roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. maj 2005.
Osnovna šola Žiri
Št. 111/05
Ob-15384/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miklavž na Dravskem polju, kontaktna oseba: Verica Mom, tehnična vprašanja, Francka Pegan, vsa druga vprašanja,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Slovenija, tel. 02/629-68-20, faks
02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si, internetni naslov:
www.miklavz.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 41405-00003/2005 0001 09.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava opreme za športno dvorano (telovadnico) za OŠ Miklavž na Dravskem
polju – faza 2. Razpisana dela obsegajo:
izdelavo opreme, dobavo opreme, vnos
in razporeditev opreme v prostoru, montažo opreme in priključitev naprav na instalacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi naročilo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 3,5 meseca ali najkasneje do 20. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 9.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pravni akt o skupnem nastopu, iz katerega
so razvidna njihova medsebojna razmerja in
kdo je podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, potrebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona;
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. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden drug podoben postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
6. ponudnik ni dal zavajajočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
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2. ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti ali ni imel
blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je v zadnjih petih letih dobavil in opremil najmanj pet športnih objektov
– športnih dvoran in telovadnic, in sicer:
– najmanj dva objekta, kjer je pogodbena
vrednost znašala najmanj 70 mio SIT z DDV
na posamezni objekt,
– najmanj tri objekte, kjer je pogodbena
vrednost znašala najmanj 50 mio SIT z DDV
na posamezni objekt;
2. ponudnik ima zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del;
3. ponudnik ima zagotovljeno montažo
opreme s strokovnimi kadri in zagotovljen
servis opreme za ves čas garancijske dobe
in da je morebitni podizvajalec v celoti seznanjen z vsebino razpisa in razpisne dokumentacije;
4. ponudnik mora navesti podizvajalce
oziroma dobavitelje opreme, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, in da v celoti prevzema popolno odgovornost za njihovo
kvaliteto proizvodov in dokaže izpolnjevanje
pogojev do podizvajalcev oziroma dobaviteljev opreme (od katerih kupuje opremo in jo
prodaja naročniku), in sicer:
– da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev opreme, če
ponudnik opreme sam ne proizvaja,
– da bo predložil seznam podizvajalcev
oziroma dobaviteljev opreme z navedbo del,
ki jih bodo opravljali podizvajalci oziroma dobavitelji opreme,
– da podizvajalci oziroma dobavitelji
opreme enako izpolnjujejo pogoje za izvedbo javnega naročila po tej razpisni dokumentaciji kot ponudnik in da jih je ponudnik
v celoti seznanil z vsebino razpisne dokumentacije;
5. ponudnik je sposoben izdelati vso
opremo iz ponudbe v roku 75 dni oziroma z montažnimi deli končati najkasneje do
20. novembra 2005;
6. ponudnik bo dela opravil v skladu s
popisi del, materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili
strokovnega nadzora naročnika;
7. ponudnik bo predložil veljavne certiﬁkate oziroma potrdila o skladnosti za opremo (izdane in potrjene s strani pooblaščene
organizacije, usposobljene za izdajanje certiﬁkatov oziroma potrjevanje skladnosti), kot
je to zahtevano v popisih in razpisni dokumentaciji. Certiﬁkati, izdani pri pooblaščenih
tujih laboratorijih iz članic EU, morajo biti
prevedeni v slovenski jezik;
8. Ponudnik mora predložiti:
– načrt vgradnje opreme,
– tridimenzionalno predstavitev opreme
v telovadnici na CD-ju,
– statični izračun za konstrukcijo mobilne
naprave za gledalce (premične tribune)
9. ponudnik bo predložil opis opreme
vključno s prospekti za ponujeno opremo;
10. ponudnik mora zagotoviti, da kvaliteta ponujenega blaga ustreza zahtevam
naročnika, navedenih v popisu in razpisni dokumentaciji, in da soglaša, da bo na
njegove stroške naročnik pri pooblaščenem
laboratoriju za izdajo certiﬁkatov o ustreznosti preveril, ali vgrajeni materiali in oprema
ustrezajo zahtevam razpisa;
11. ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
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delu, in da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. končna vrednost ponudbe – cena
– 85%,
2. garancija na izvedena dela in opremo – 15%.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41405 – 00003/2005
0001 09.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun občine št. 01369-0100009566, sklic
713 0001, elektronsko plačilo ali plačilo s
plačilnim nalogom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
12. uri, Miklavž na Dravskem polju, Nad
izviri 6.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Verica Mom,
ek. za tehnična vprašanja, tel. 02/629-68-22,
Francka Pegan, dipl. upr. org., za vsa druga
vprašanja, tel. 02/629-68-25.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-15387/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Boris Celcer, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: dobava blaga.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in nadgradnja računalniškega
sistema.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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 izvedbi 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: predložitev
certiﬁkatov v skladu z razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 80%,
2. reference ponudnika – 20%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 4. 7. 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 4. 7. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 4. 8. 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 4. 7. 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: 27. 5. 2005.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-15398/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Lucija, Fazani 1, Lucija, 6230
Portorož.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-79, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
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: JR-602.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lucija,
Fazani 1, Lucija, 6230 Portorož.
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 javnega naročila je 17,000.000 SIT.
Sklopi so: mesni izdelki – mleko in mlečni
izdelki – kruh in pecivo – sveže in suho
sadje – sadni sokovi in sirupi – ostalo prehrambeno blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 11.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 do
11.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Osnovna šola Lucija
Ob-15399/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica, kontaktna oseba: Vesna
Odar, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-00-19,
faks 04/577-00-13, elektronska pošta:
ojmbohbistr.kr@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
šolske kuhinje:
1. sklop: goveje in telečje meso;

2. sklop: svinjsko meso;
3. sklop: mesni izdelki;
4. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa;
5. sklop: mleko in mlečni izdelki;
6. sklop: kruh;
7. sklop: pekovsko pecivo in keksi;
8. sklop: slaščičarski izdelki in čokolade;
9. sklop: sveže sadje;
10. sklop: sveža zelenjava;
11. sklop: testenine;
12. sklop: konzervirano sadje, sadni sirupi in sokovi;
13. sklop: jajca;
14. sklop: zamrznjeni prehrambeni izdelki;
15. sklop: razno prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
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: za eno
leto:
1. sklop: goveje in telečje meso;
2. sklop: svinjsko meso;
3. sklop: mesni izdelki;
4. sklop: perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa;
5. sklop: mleko in mlečni izdelki;
6. sklop: kruh;
7. sklop: pekovsko pecivo in keksi;
8. sklop: slaščičarski izdelki in čokolade;
9. sklop: sveže sadje;
10. sklop: sveža zelenjava;
11. sklop: testenine;
12. sklop: konzervirano sadje, sadni sirupi in sokovi;
13. sklop: jajca;
14. sklop: zamrznjeni prehrambeni izdelki;
15. sklop: razno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2005 in/ali konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga.
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 predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
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;
– odločbo – dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če to zahtevajo predpisi);
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
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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;
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
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 – 50 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 10 točk.
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 1. 7. 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. 01204-6030644405
pri UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
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 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: 5. 7. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10,
4264 Bohinjska 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 404-08-100/2004-10
Ob-15516/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 59/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pregrad za zaščito vodnih površin z intervencijskimi embalažami za
shranjevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Luka Koper – skladišče
Civilne zaščite.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– pregrade za zaščito vodnih površin
– 1.900 m,
– intervencijske embalaže za shranjevanje – 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v primeru:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavno do 30. 9. 2005;
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT in rok dobave
daljši od 30 dni, predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo
moral priložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, veljavno še
30 dni po predvidenem roku dobave;
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
izjavo banke o izdaji bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku in izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku
ob predaji blaga garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od skupne
vrednosti pogodbe brez DDV, veljavno še 30
dni po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
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plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe IN
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki) overjeno potrdilo, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri
izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali

– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da je v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe brez DDV večja od 50,000.000 SIT
priložil Poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – poročilo pooblaščenega revizorja
ne sme biti starejše od 15 dni od datuma,
določenega za predložitev ponudb;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložene
vse zahtevane priloge;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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. vrednost ponudbe: utež – 85 točk,
2. dobavni rok: utež – 15 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-100/2005.
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.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 59/2004-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
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na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 6. 2005 do
13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-256/2005-2
Ob-15520/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 245/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava kartografskih podlag za potrebe
obrambe:

A) izdelava ortofoto karte vadišča SV
Osvad Postojna – Bač;
B) izdelava letalske navigacijske karte
Republike Slovenije 1:250000 za potrebe
obrambe;
C) ponatis vojaške topografske karte
1:50000 (VTK 50) – ca. 40 listov po 1000
izvodov;
D) geografski informacijski sistem (GIS)
– zajem geoprostorskih podatkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– centralno skladišče MORS, Miheličeva
ulica, Ljubljana – Šentvid,
– MORS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva
pl. 25, Ljubljana.
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:
A) izdelava ortofoto karte vadišča SV
Osvad Postojna – Bač – 1000 izvodov;
B) izdelava letalske navigacijske karte
Republike Slovenije 1:250000 za potrebe
obrambe – 1000 izvodov;
C) ponatis vojaške topografske karte
1:50000 (VTK 50) – ca. 40 listov po 1000
izvodov;
D) geografski informacijski sistem (GIS)
– zajem geoprostorskih podatkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: julij 2005 – oktober 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
– fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
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storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
– ponudnik predloži podatke o tehnični in
kadrovski sposobnosti z referencami:
– oprema in inštrumentarij;
– reference izvajalca in podizvajalcev;
– zasedenost kapacitet;
– spisek delavcev, ki bodo izvajali nalogo
z referencami;
– da ponudba vsebinsko ustreza tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije;
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene;
– da bo predložil opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter
osnovni prikaz postopkov in metod dela za
posamezno nalogo in terminski plan;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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):
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za A) in B) sklop:
– cena: 1–60 točk,
– izvedbeni rok: 1–30 točk,
– izkušnje ponudnika na primerljivih delih: 1–10 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za C) sklop:
– cena: 1–60 točk,
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– izvedbeni rok: 1–30 točk,
– izkušnje ponudnika na področju izdelave in tiska vojaških in državnih kart: 1–10
točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za D) sklop:
– cena: 1–60 točk,
– izvedbeni rok: 1–30 točk,
– izkušnje na področju izdelave vojaških
in državnih topografskih kart ter na področju
vektorizacije: 1–10 točk.
Skupno število možnih točk za posamezni sklop je 100. Najugodnejši ponudnik je
tisti, ki doseže najvišje skupno število točk
za posamezni sklop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-256/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 245/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 20. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 11.30; Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1714-03-430-80/2005/3 Ob-15529/05
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.
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+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
in vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN
vozlišč ﬁksnega govornega omrežja, št.
430-80/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je dobava in
vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN
vozlišč ﬁksnega govornega omrežja MNZ
– Policije in izvedba šolanja za predmetno opremo. Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave in montaže
opreme so naslednje lokacije v Sloveniji:
MNZ – GPU, Ljubljana, Štefanova 2; PA
Tacen, Rocenska 56; PU Novo mesto, Ljubljanska cesta 30; PU Krško, Cesta krških
žrtev 53; PU Ljubljana, Prešernova 18; PU
Celje, Ljubljanska cesta 12; PU Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5; PU Kranj,
Bleiweisova cesta 3; PU Koper, Ukmarjev
trg 4; PU Maribor, Maistrova ulica 2; PU
Nova Gorica, Sedejeva ulica 11; PU Slovenj
Gradec, Francetova cesta 9; PU Postojna,
Gregorčičev drevored 3; VOC Gotenica, Gotenica 1.
Kraj izvedbe šolanja je lokacija na področju Slovenije, ki jo zagotovi ponudnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je dobava in vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN vozlišč ﬁksnega govornega omrežja MNZ – Policije in
izvedba šolanja za predmetno opremo. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema

računa, ki je izstavljen po izvedbi posameznih faz naročila, kar je podrobneje podano v
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti, oziroma za
samostojne podjetnike: davčna napoved in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu); poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrih; seznam
delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju
del predmetnega javnega naročila oziroma
bodo po službeni dolžnosti imeli dostop do
tajnih podatkov; dokazila o strokovni usposobljenosti kadra; dokazilo o poslovnem
odnosu s proizvajalcem opreme; opis poteka izvedbe s terminskim planom; tehnična speciﬁkacija; karakteristike ponujenega
sistema; tehnični opis z razlago delovanja
opreme oziroma tehnična dokumentacija za
ponujeno opremo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 052-014721 z dne 27. 5.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-80/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43008005, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
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o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 7. 2005 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 7. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt – PSF0516.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
V točki II.3) te objave je podan rok za
zaključek naročila do 15. 11. 2006, kar pomeni skrajni rok za izvedbo celotnega naročila. Dinamika izvedbe znotraj tega roka
je podrobneje zahtevana v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-15595/05
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.1.2) 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: 961-09/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ul. 15; OE Celje, Gregorčičeva 5a; OE Koper, Pristaniška 12; OE Kranj, Stara cesta
11; OE Maribor, Sodna ulica 15; OE Murska
Sobota, Kocljeva 12d, OE Nova Gorica, Kidričeva 13, OE Novo mesto, Novi trg 9;
OE Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4;
OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje,
Prešernova 7.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 354
različnih artiklov pisarniškega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 900.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
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 1,800.000
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.
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, ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse
v razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). V primeru skupne
ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
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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 navedeno predloži vsak izvajalec
skupine posamično.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004, ki ga izda AJPES. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb.
2. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
4. 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 pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika (v obrazcu Ponudba), da nudi rok dobave največ 10 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 sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in
da vse fotokopije ustrezajo originalom.
4. Izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije.
5. Vzorci blaga iz seznama vzorcev blaga v poglavju II.2. razpisne dokumentacije.
6. Tehnična speciﬁkacija proizvajalca papirja za fotokopirni papir A4 in A3, ki mora
ustrezati zahtevanim standardom. Navedeno mora biti priloženo vzorcu in v ponudbeni
dokumentaciji.
7. Tehnična speciﬁkacija proizvajalca
računalniškega papirja, ki mora ustrezati
zahtevanim standardom. Navedeno mora
biti priloženo vzorcu in v ponudbeni dokumentaciji.
8. Tehnične speciﬁkacije proizvajalca pisal (za pisala, ki jih mora ponudnik priložiti
kot vzorce), ki morajo ustrezati navedenim
zahtevam naročnika. Navedeno mora biti
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priloženo vzorcu in v ponudbeni dokumentaciji.
9. Garancija proizvajalca o konstantni
kvaliteti (po standardu ISO 9002) in arhivski
obstojnosti (po standardu ISO 9706) za fotokopirni papir A4 in A3.
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: 961-09-05.
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 takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme ter
identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-15723/05
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 in
upravnih enot RS, 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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izdelavo in
dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-36/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, nadomestnih registrskih
tablic in specimnov registrskih tablic ter
njihovo uničevanje, in sicer za potrebe
triletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov, ki so predmet javnega
razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraji dobave so:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93A, Ljubljana,
– registracijske organizacije, ki jih določa
193. člen Zakona o varnosti cestnega prometa, in sicer: upravne enote, pooblaščene
organizacije, ki opravljajo tehnične preglede
motornih in priklopnih vozil ter pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost
prodaje motornih oziroma priklopnih vozil.
Okvirno stanje števila teh lokacij je trenutno
130 lokacij na celotnem območju RS,
– izbrani ponudnik bo moral registrske
tablice, na željo in stroške lastnikov vozil,
dobavljati tudi na njihove naslove na območju Republike Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
količina registrskih tablic je 1,500.000 kosov
in naj bi bila izdelana v obdobju treh let. Podrobnejši opis in okvirne količine posameznih artiklov, ki so predmet javnega razpisa,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen do 10. dne v mesecu
za pretekli koledarski mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina ponudnikov predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; obrtno dovoljenje – če je
potrebno; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-2; samostojni podjetniki:
potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila neodvisnega pooblaščenega organa ali organizacije za preiskave
o preizkusu vgrajenih materialov; dokazila o
urejenosti oziroma uvajanju sistema kakovosti poslovanja, v skladu s standardom ISO
9001 ali 9002; dokazila o urejenosti oziroma
uvajanju sistema ravnanja z okoljem, v skladu s standardom ISO 14001 (za izvajalca);
referenčni vzorec(-i); podatki o kadrovski
strukturi ponudnika; podatki o organizaciji
in kadrovski strukturi obrata (ponudnika ali
podružnice) za izdelavo registrskih tablic;
podatki o tehnični opremljenosti, organizaciji
proizvodnje in pripravi na distribucijo; podatki o materialih in dobaviteljih materialov za
izdelavo registrskih tablic; podatki o tehnologijah in dobaviteljih tehnologij za izdelavo
registrskih tablic; seznam najpomembnejših
poslov oziroma dobav ponudnika – reference ponudnika; opis informacijske infrastrukture; opis varovanja proizvodnih prostorov
in prostorov za hrambo oziroma distribucijo;
morebitni ogled prostorov, kjer se izvajajo
pogodbena dela.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 50/13795 z dne 20. 5.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-36/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43003605, za
tujce pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI
56011006370171132, Swift Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan
med 12. in 14. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada,
kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o
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vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika,
znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Direktorat za upravne notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
in upravnih enot RS
Ob-15749/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si (rubrika Vprašanja in odgovori).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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: 010/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo protokolarnih vin, proizvedenih v Republiki Sloveniji (promotivni namen), za naročnika
Ministrstvo za zunanje zadeve, po speciﬁkacijah na način, kot je to navedeno
v razpisni dokumentaciji tega naročila.
Trajanje okvirnega sporazuma: do porabe
sredstev ali izvedbe novega razpisa s tega
predmeta naročila, najdlje pa do 31. 12.
2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: Ministrstvo
za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25,
Ljubljana.
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: javno
naročilo se oddaja po sklopih, pri čemer
vsak proizvajalec protokolarnih vin predstavlja svoj sklop. Kandidati se lahko prijavijo za
sklenitev okvirnega sporazuma za enega
ali več razpisanih sklopov, oziroma zgolj za
dobavo posameznega vina (praviloma steklenice) v okviru določenega sklopa. Predvidena je dobava naslednjih proizvajalcev
vin: Amon, Bjana, Batič, Brcar, Bužinel, Cigoj, Čotar, Čurin-Praprotnik, Dolfo, Edi Simčič, Erzetič, Frelih, Frangež, Goriška Brda,
Haloze, Istenič, Jakončič, Joannes Protner,
Jeruzalem Ormož, Franci Cvetko – Kogl,
Kranjc Milan, Kristančič Dušan, KZ Krško,
Vina Kras, Kupljen Jože, Lisjak Boris, Makovec, Metlika, Mlečnik, Movia, Mundura Miro,
Protner, Prus Jože, Peršolja, Ptujska klet
Haloze, Protner Joannes, Prus Jože, Radgonske Gorice, Radgona, Saksida, Santomas, Simčič Marjan, Simčič Zvonimir, Sirk
– Bajana, Steyer, Ščurek, Štrum, Univerza
v Mariboru, Valdhuber, Vinakoper, Vino Brežice, Vipava 1894, KZ Metlika, Zaloščan in
Zlati Grič. Sklopi s proizvajalci in vrstami vin
so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo brezplačno na spletnem naslovu http://www.praetor.si (področje
Javna naročila).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po posamezni sukcesivni 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:
1. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
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2. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval (po potrebi naknadno), mora
biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
3. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval (po potrebi naknadno), mora
biti razvidno, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Blago in storitve so v celoti skladni s
speciﬁkacijami. V primeru, da kandidat ne
bo ponudil posamezne vrste vina, ker to ni
več dobavljivo, mora navesti letnik, ki je dobavljiv. V tem primeru si naročnik pridržuje
pravico skleniti okvirni sporazum za nadomestni letnik ali ne izbrati takega vina.
5. Če kandidat ni proizvajalec blaga,
mora za vsakega proizvajalca, katerega
vino ponuja, z izjavo, podpisano s strani proizvajalca vina dokazati, da proizvajalec pooblašča kandidata za dobavo vin naročniku
(proizvajalcem vin, ki oddajo prijave kot kandidati, take izjave ni potrebno predložiti).
6. Roki, način dobave in ostali pogoji dobave so taki, kot je navedeno v okvirnem
sporazumu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
pravilno izpolnjena prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz prijave;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: pooblastilo za dobavo vin naročniku;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: ponudnik s podpisom prijave potrdi, da se strinja z navedenimi pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 010/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na pisno
zahtevo na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana. Mogoče
jo je dobiti tudi v elektronski obliki na naslovu http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005, do 12.
ure, prijave morajo prispeti do navedenega
roka na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12.15, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
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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: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 068-6/2004-20
Ob-15297/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zreče, kontaktna oseba: Štefan Posilovič, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-05, faks 03/576-24-98,
elektronska pošta: info@zrece.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za osnovno
šolo, vrtec in telovadnico na Stranicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Center Stranic.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za osnovno šolo, vrtec in
telovadnico na Stranicah. Javno naročilo je
razdeljeno na sklope in se nanaša na opremo za vrtec, opremo za šolske prostore,
opremo za telovadnico ter opremo zunanjih
igral. Vrsta in količina opreme je navedena
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 26. 5. 2005 in/ali konec
22. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti javnega naročila oziroma dela
javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral
naročniku izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na podlagi izstavljenega računa, in sicer v roku 90
dni od uradnega prejetja računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev iz 42. in 42.a
člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji; potrdilo, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomoč-
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na odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem; potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ter da poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za pravne osebe
– BON-1 in BON-2, ki ju izdaja pristojna
institucija, za samostojne podjetnike – bilanci stanja in uspeha, ki jih potrdi pristojna
izpostava davčnega urada, ter potrdilo pristojne banke, ki vodi ponudnikov poslovni
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najvažnejših izvedb
opreme šol, ki ustrezajo naravi javnega naročila s tremi potrjenimi strokovnimi priporočili; navedba izobrazbe in izkušenj kadra, ki
bo odgovoren za izvedbo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun občine, številka 01344-0100003613, sklic na številko
00714100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 6. 2005 do
10. ure.
Če je ponudba oddana po pošti, se šteje
za pravočasno, če prispe k naročniku do
zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 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: 22. 6. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občine Zreče, Cesta
na Roglo 13/b, Zreče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Občina Zreče

Gradnje
Ob-15255/05
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 45 je bil dne 6. 5.
2005, Ob-12293/05, objavljen javni razpis za
gradnjo čistilne naprave v Kozani z mehansko-biološko stopnjo čiščenja s kapaciteto
350 PE naročnika Občina Brda. Navedeni
razpis se popravi v naslednjih točkah:
II.1.10 Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.3 Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek del 30. 6. 2005, dokončanje del 5. 9. 2005.
IV.2 Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.3.3 Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 10. ure na sedežu
ﬁrme Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
IV.3.7.2 Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 10. uri na sedežu ﬁrme Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
Občina Brda
Ob-15003/05
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo adaptacije in rekonstrukcije Metelkovega doma v
Škocjanu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 20. 5. 2005, na strani 3707,
Ob-13905/05, se popravita točki II.2.2) in
II.3) in se pravilno glasita:
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela adaptacije in rekonstrukcije
se morajo izvesti v letu 2005, najkasneje do
5. 11. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 7. 2005 in konec
5. 11. 2005.
Občina Škocjan
Št. 313-3/2005

Ob-15767/05
Dopolnitev
Rok za oddajo ponudb za javno naročilo velike vrednosti za izgradnjo severne
obvoznice v Kopru z vsemi pripadajočimi
komunalnimi napravami, JNVV-G-1/2005,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z
dne 11. 3. 2005, Ob-6865/05 in dopolnitev
v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
2005, Ob-8280/05, je torek 7. 6. 2005 do 9.
ure. Ponudbe je potrebno oddati v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper, pritličje desno, ali po pošti na
naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.
Javno odpiranje ponudb za javno naročilo velike vrednosti za izgradnjo severne
obvoznice v Kopru z vsemi pripadajočimi
komunalnimi napravami, JNVV-G-1/2005,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z
dne 11. 3. 2005, Ob-6865/05 in dopolnitev
v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
2005, Ob-8280/05, bo dne 7. 6. 2005 ob 10.
uri v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, sejna soba, pritličje desno.
Mestna občina Koper
Ob-14991/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Univerza v Mariboru, kontaktna oseba:
mag. Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/235-53-91,
faks 02/235-52-37, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov:
http:/www.uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktni osebi: Pavel Brglez, u.d.i.g.; Andreja Kasper,
u.d.e., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
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Proplus d.o.o., kontaktni osebi: Pavel Brglez, u.d.i.g.; Andreja Kasper, u.d.e., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@pro.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven
II.1.1) Vrsta javnega naročila: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-2005/JN-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba del na objektu Pedagoške fakultete, Univerze v Mariboru:
1. sanacija strehe na objektu,
2. izvedba statične sanacije objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pedagoška fakulteta,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija strehe na objektu Pedagoške fakultete,
Univerze v Mariboru ter izvedba statične
sanacije objekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe
in uvedbi izbranega izvajalca v delo pri čemer mora ponudnik v roku 14 dni po podpisu pogodbe predati naročniku za statično
sanacijo objekta izdelano PZI projektno dokumentacijo.
Zaključek del: v roku 90 dni od podpisa
pogodbe (predvidoma oktober 2005).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
v skladu z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.

– Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca,
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja izda
pristojno sodišče – Kazenska evidenca).
Dokazili ne smeta biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, 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 (kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo, 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 (potrdilo izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež).
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 oziroma 2003 (kolikor ponudnik razpolaga z revidiranimi podatki naj jih priloži za leto 2004, sicer mora
priložiti revidirane podatke za leto 2003 in
nerevidirane podatke za leto 2004) ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih.
Na osnovi predhodno navedenih potrdil
se bo pri ponudniku preverjalo ali:
1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
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3. je višina letnega prometa ponudnika
v vsakem posameznem obračunskem letu
– 2003 in 2004 znašala vsaj 2 milijardi SIT
(neto).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 2 objektih visokih gradenj je izvajal GOI dela v višini najmanj 500 mio SIT
(z DDV) ali
– na 3 objektih visokih gradenj je izvajal GOI dela v višini najmanj 350 mio SIT
(z DDV).
– Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo,
imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference:
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih petih letih:
– bil je odgovorni vodja del na dveh objektih visokih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 500 mio SIT (z DDV) ali
– bil je odgovorni vodja del na treh objektih visokih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 350 mio SIT (z DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 6. 2005.
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 30. 6.
2005 do 10. ure, Proplus d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 13. uri, Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji
dela najugodnejšemu ponudniku zmanjšati obseg del pri statični sanaciji objekta (v
celoti ali delno: koridorja II.1.1, II.1.2) in delno zmanjšati obseg del pri sanaciji strehe
(ravne strehe) objekta (ravna streha v osi
I-J-K (proﬁli 2-14) na koti +12,15 in/ali ravna
streha v osi G-H (proﬁli 2-18) na koti +14,19)
skladno z razpoložljivimi sredstvi pri čemer
izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih
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koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela
javnega naročila.
Naročnik si prav tako pridržuje pravico
ne oddati javnega naročila nobenemu od
ponudnikov, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do povrnitve stroškov za izdelavo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Univerza v Mariboru
Ob-15256/05
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.
01/473-47-68,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/473-46-00, faks 01/431-60-35,
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:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenih s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup in obnova dela varovalne ograje na območju letališča Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in obnova dela varovalne ograje
na območju letališča Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 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 popisa del – vzorec
predračuna, ki je sestavni del 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 natačno 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
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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 drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe;
– 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
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
tri dobave oziroma storitve v zadnjih treh
letih, ki so po vsebini in vrednosti podobne
predmetu javnega naročila. Ponudnik izkaže
izpolnjevanje tega pogoja s svojo izjavo in
izjavo, ki jo potrdijo naročniki teh del. Če gre
za skupno ponudbo se reference partnerjev
lahko komulirajo. Reference podizvajalcev
se ne upoštevajo.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-5/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2005 ob 14.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: 19. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 404-08-231/2005-3
Ob-15261/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Matjaž Šoba, tel.
01/471-23-07, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 834/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova in rekonstrukcija kletnih zidov
– I etapa/ 1b faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Ramovševa
ul. 2, Vojašnica generala Maistra objekt kadetnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5 mio SIT za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je podrobneje deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN in izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ne starejše od 90 dni), da proti
ponudniku ni uvedena ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi prisilna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim (ne
starejši od 90 dni).
Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih pred objavo
JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše
od 90 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve (ne starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe,
– dokazila, da ključni kadri, ki bodo vodili
izvedbo, izpolnjujejo zakonske pogoje po
ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04),
– dokazilo ponudnika ali poslovodečega
o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo
v skladu s 33. členom ZGO-1-UPB1 (kopija
police).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2005, vsak
delovni dan med 8.30 in 9.30.

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila za razpisno dokumentacijo: z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS-834/05-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem 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, številko javnega razpisa, sklic na
številko 1119119-7141998-000000) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 7. 2005
ob 12. 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: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 406-2-1/2005
Ob-15295/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mengeš, kontaktni osebi: Andrej Urbanc in Mitja Dolinšek, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/724-71-04,
724-71-05, faks 01/723-89-81, elektronska pošta: Andrej.urbanc@menges.si, Mitja.dolinsek@menges.si, internetni naslov:
www.menges.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja in prestavitev komunalnih vodov
(kanalizacija, vodovod, plinovod, kabelske kanalizacije in javna razsvetljava) v
območju urejanja Mengeš center (povezovalni kanal do zbiralnika A, kanal Stara
pot, Glasbilarska ulica, del Trdinovega
trga, Slovenska cesta – med križanjem z
Grobeljsko cesto in Kersnikovo ulico – in
delu Kersnikove ulice ter rekonstrukcija
cest in ulic na trasi).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ulice in ceste v centru
Mengša (Stara pot, Glasbilarska ulica, del
Trdinovega trga, Slovenska cesta – med
križanjem z Grobeljsko cesto, Kersnikovo
ulico, kanalizacijski kanal med Slovensko
cesto do Pšate s križanjem ter Kersnikova
ulica).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja/sanacija kanalizacije DN 800 mm v dolžini 150 m, izgradnja kanalizacije DN 300 v
dolžini 100 m, zamenjava vodovoda NL DN
100 600 m, vgradnja integriranih kabelskih
(elektro, telefon, inf. omrežje) kanalizacij in
javna razsvetljava v dolžini 600 m, rekonstrukcija dveh ulic v dolžini 300 m in dela
glavne G2 104 v dolžini 300 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: dela se lahko izvajajo 90 dni
po podpisu pogodbe, razen dela v območju
glavne ceste G2 104, ki morajo biti zaključena do 20. 8. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 22. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo posla (10% od vrednosti pogodbe) in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo ﬁnancirala po izstavljenih situacijah
v 60 dneh od prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
– nekaznovanost;
– plačani davki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, kolikor je
ponudnik vpisan v register usposobljenih izvajalcev pri GZS, predloži namesto navedenega dokazila potrdilo o vpisu usposobljenih
izvajalcev;
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, s katerim ponudniki dokazujejo, da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
v originalu ali notarsko overjeno fotokopijo
originala, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež;
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o boniteti poslovanja (BON1 in
BON2) in plačilni sposobnosti ponudnika;
– izjava ponudnika o doseženem celotnem letnem prometu, doseženem z vsemi
gradbenimi deli v zadnjih treh letih;
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– izkaz pravočasnega poravnavanja obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih podobnih gradenj v zadnjih treh letih;
– zagotovljene zadostne tehnične zmogljivosti potrebne za izvajanje razpisanih del
(stroji, vozila in naprave) tako za vgradnjo
komunalnih vodov kot tudi po tehničnih pogojih in speciﬁkacijah za javne ceste;
– kvaliﬁkacije in izkušnje ključnih kadrov,
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del;
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 1-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01272-0100001612.
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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 6. 2005
ob 10.30; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Mengeš
Št. 60-1754/05
Ob-15300/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Darko Kastelic, Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-24-62,
faks 07/393-25-05, elektronska pošta: darko.kastelic@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
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:
gradbena dela pri izvedbi mestne plinske
mreže in obnovi vodovoda v KS Bršljin,
Prečna, Žabja vas, Drska in Mali Slatnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Novo
mesto.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela zajemajo 4.220 m sekundarnega
omrežja in 222 priljučkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, bančni garanciji za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 40% pogodbene vrednosti izvedenih
del se plača na osnovi izstavljenih situacij v
roku 60 dni od potrditve,
– za 50% vrednosti izvedenih del kompenzacijo terjatev naročnika do dolžnikov po
spisku, ki ga naročnik preda izvajalcu,
– del zadržanega zneska v višini 10%
od vrednosti izvedenih del, ki se obračuna
oziroma zadrži že pri začasnih situacijah, se
plača z virmanom v 30 dneh po podpisanem
zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
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:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, ali 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,
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiranega
TRR,
– da bo imel ponudnik pred podpisom
pogodbe knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco

in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazci BON1 ali BON1/P ali BON2 ali
potrdilo o solventnosti za samostojne podjetnike;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer
ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– mnenje pooblaščenega revizorja predloženo pred podpisom pogodbe, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik knjigovodsko izkazano, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjene reference o kvalitetno
opravljenih delih s področja razpisanih del
(vsaj 3), v višini vsaj 50,000.000 SIT brez
DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 6. 2005 po
predhodni najavi.
Cena: 10.000 SIT valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB banki
d.d., s pripisom ''plačilo razpisne dokumentacije – Mestna plinska mreža in vodovod
v MO NM''.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v skladu s prostorskimi zmožnostmi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 6. 2005
ob 12. uri, Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 64/05
Ob-15349/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka
Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija, tel. 02/78-88-884, faks 02/78-88-881,
elektronska pošta: tajnistvo@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: 351-03/02-8.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja mrliške vežice na pokopališču v
Markovcih I. faza omejenega postopka.
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 mrliške vežice, ki jo bo gradila
občina, ko bo pridobila projektno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT, ki jo bodo morali predložiti kandidati v drugi fazi 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 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 sedež; ali

da je ponudnik, ki ima 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;
– da ponudnik nudi najmanj 70-dnevni
rok izvedbe – izjava ponudnika;
– da ponudnik nudi najmanj 90-dnevni
plačilni rok – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do 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 visoke gradnje v vrednosti nad
50 mio SIT in predloži strokovna priporočila
– izjava ponudnika;
– da ponudnik predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben izvesti z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj
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.
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):
1. cena,
2. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03/02-8.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01368-010017763.
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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Občina Markovci
Št. 0690
Ob-15350/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

54 / 3. 6. 2005 /

Stran

4155

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Cerar, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-65-00, faks 01/722-04-90, elektronska pošta: info@ccn-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.
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: rekonstrukcija dela dostopne ceste do centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija dela obstoječe dovozne
ceste na CČN D-K v dolžini ca. 380 m,
površini ca. 3000 m2. Dela zajemajo rekonstrukcijo dela dovozne ceste in se
delijo na izvedbo meteorne kanalizacije,
položitvijo energetske kanalizacije, preddel z odstranitvijo obstoječega asfalta,
zemeljskih del, zgornjega ustroja, ter postavitve prometnih obeležb. Dela se bodo
izvajala po projektu PZI, načrtu arhitekture št. A88/04.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: rekonstrukcija dela lokalne
dostopne ceste od severnega dela deponije
do vhoda na JP CČN Domžale-Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cesta
bo širine 6 m, dolžine ca. 380 m, površine
3000 m2 skupaj s parkiriščem, meteorna kanalizacija z lovilcem olj dolžine 320 m.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se lahko izvajajo celoten dan,
vendar z ureditvijo obvoza oziroma na delu,
kjer obvoz ni možen v soboto in nedeljo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna ali zavarovalniška garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok, do 75% vrednosti po situacijah, 25% vrednosti po primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, zadostne tehnične in
kadrovske zmogljivosti, dokazilo o zavarovanju odgovornosti – podrobneje 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:
1. cena,
2. kakovost, tehnične prednosti, strokovne kvaliﬁkacije,
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3. garancijska doba z garancijo za odpravo napak,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče načeloma do 17. 6.
2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun 18303-0010822985, sklic plačilo razpisne dokumentacije 01V/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005
ob 11. uri; Domžale, Študljanska 91, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridružuje pravico zaradi utemeljenih razlogov zavrniti vse ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
JP Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
Št. 163/05-001
Ob-15351/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Osilnica, kontaktna oseba: Sanda Žurga, Osilnica 11, 1337 Osilnica, Slovenija, tel.
01/894-15-05, faks 01/894-15-05, elektronska pošta: obcina@osilnica.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Dom starejših občanov Kočevje, enota
Osilnica – III. gradbena faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sela – Občina Osilnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 7. 2005 in/ali konec
25. 10. 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
garancijski dobi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih za-
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htevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: skladno z 42. in 42.a členom
ZJN-1-UPB1 in z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 42. členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po 42.a členu
ZJN-1-UPB1 in zahtevah v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 42.a členu ZJN-1-UPB1 in
zahtevah 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01288-0100005193.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 11. uri; Občina Osilnica, Osilnica 11,
1337 Osilnica – 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: 27. 5. 2005.
Občina Osilnica
Št. 465-10 0009/2005-900
Ob-15352/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Branko Sovic, dipl. inž.
gr., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-72, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni
naslov: www.slovenskekonjice.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:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-10-0009/2005-900.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
občina Slovenske Konjice namerava rekonstruirati most preko reke Oplotnišica
na javni poti JP 884090 v naselju Perovec. Most bo grajen kot nadomestna
gradnja zelo dotrajanega obstoječega

mostu. Konstrukcija mostu je armiranobetonska monolitna nosilna konstrukcija,
preko pilotnih gred vpeta v pilote ﬁ 100.
Svetli razpon mostu znaša 12,20 m, medtem ko je bruto širina 5,50 m. Detajlnejši
opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Perovec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja monolitnega betonskega mostu razpona
12,20 m, širine 5,50 m in s priključnim krakom občinske ceste, s pridobitvijo projektne
dokumentacije za izvedbo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: zaključek del bo predvidoma novembra leta 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
izročitve bančne garancije za dobro izvedbo
del. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0009/2005-900.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na transakcijski račun TRR Banke Slovenije
01314-0100003434 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2005 do 10.
ure.
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 12. uri; v sejni sobi Občine Slovenske
Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 6. 2005.
Občina Slovenske Konjice

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-15353/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna oseba: Marko Marok, univ. dipl. inž.
grad., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-00-26, faks 01/430-45-80,
elektronska pošta: marko.marok@scp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Saša Kos, univ. dipl. prav., Kersnikova 10, Ljubljana, 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) Opis: A1 Koper – Lendava, odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km
6+700 do km 10+847, pododsek Nova Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa od km 0+860
do km 1+905.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: A1 Koper – Lendava, odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km
6+700 do km 10+847, pododsek Nova Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa od km 0+860
do km 1+905.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1.1 Izvedba glavnih del.
1.1.1 Gradnja trase Nove Zrkovske ceste od km 0+860 do km 1+905 in pripadajočih deviacij.
1.1.2 Gradnja objektov.
1.1.3 Gradnja komunalnih vodov.
1.1.4 Protihrupna zaščita.
1.1.5 Hortikulturna ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor – Pobrežje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil:
(CPV) *45223200, 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: A1 Koper – Lendava, odsek: Ptujska cesta – Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847, pododsek
Nova Zrkovska cesta, II. faza, I. etapa od km
0+860 do km 1+905.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročil.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 34,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v RS, DARS d.d. Način

plačevanja je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
Navodil ponudnikom v višini 10.000 mio SIT
za izvedbo vseh razpisanih del; uspešne
izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju (Joint Venture) pri vsaj
enem javnem naročilu za istovrstna dela (izvedba trase in objektov) v enaki vrednosti,
kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5
letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna
dela (izvedba trase in objektov) v vrednosti
ne manjši kot polovica javnega naročila v
zadnjih petih letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1h teh navodil ponudnikom; izjava o
zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne
opreme za izvedbo del po tem razpisu kot
je navedena v točki 5.1i teh navodil ponudnikom; odgovorni vodja del mora biti oseba,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu s 77. členom (ZGO-1-UPB1,
Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05-popr.);
prikaz tekočih sredstev v višini 3.000 mio
SIT razvidnih iz revidiranih bilančnih izkazov
ali izjavo banke o možnosti najetja posojila
kot navedeno v točki 5.1.1 teh navodil ponudnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra; dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; potrdilo pristojnega davčnega
organa; potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo, da ponudnik ni bil
kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
mora pa odražati zadnje dejansko stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane bilančne izkaze,
– male ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo bilančne izkaze, iz katerih
so razvidni podatki, kot so opredeljeni v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g,
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov iz
računa (s prevodom v slovenski jezik) iz katerih so razvidni podatki, kot so navedeni v
poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g.
Poleg tega je potrebno predložiti izjavo
ponudnika o doseženem celotnem letnem
prometu, doseženim z vsemi gradbenimi
deli v zadnjih treh letih in projekcijo za naslednji dve leti; naročnik lahko v vsaki fazi
izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih
ugotavlja boniteto izvajalskega podjetja in
ima pravico zahtevati ustrezne dokumente
v zvezi s tem; ponudnik mora priložiti še po-
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trdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo,
da nima blokiranega računa.
Dokazilo o možnosti dostopa do ﬁnančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji, oziroma dostop do drugih ﬁnančnih virov; pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika, ki naročnika pooblašča za pridobivanje
podatkov o ﬁnančnem stanju ponudnika v
času trajanja pogodbe za izvedbo gradnje;
mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila, v
zadnjih petih letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navajajo v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del
po pogodbi in drugih strokovnih delavcev
ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe, in sicer na samem gradbišču in izven njega; seznam mora vsebovati navedbo
izobrazbenih in strokovnih kvaliﬁkacij za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi,
ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko
shemo ključnih kadrov predlaganih za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, drugih
strokovnih delavcev, odgovornih za izvedbo
pogodbe; seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za
izvedbo del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko
najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na
kak drug način) do ključnih delov opreme,
potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi
znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo. Oprema
ne sme biti starejša od 10 let. Ponudnik naj
navede glavno gradbeno opremo (vozila,
stroji in naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje del za katera je predložil ponudbo.
Ponudnik naj tudi označi ali so naprave in
oprema v lasti ponudnika oziroma bodo na
voljo na kak drug način.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 17-18 z dne
25. 2. 2005, Ob-5504/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/ZIL169.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 80.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom "za razpisno dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 2005 do 9. 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: 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: 13. 7. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15375/05
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 R3-697/5514 Nazarje–Gornji Grad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 5514 cesta R3-697
Nazarje–Gornji Grad.
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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);
– 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 29. 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: 29. 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: 29. 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
90,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15377/05
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:
gradnja nadomestnega mostu čez Ribnico v Srednji vasi na cesti R3-633/1098.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1098 cesta R3-633
Jereka-Jezero.
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: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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: 29. 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: 29. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
90,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15379/05
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 mostu čez potok na Petrovem brdu na cesti R2-403/1073 v km
3,350.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1073 cesta R2-403
Podbrdo–Petrovo Brdo.
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: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je 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)
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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: 29. 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: 29. 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
96,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15380/05
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:
gradnja nadomestnega mostu čez Jezerščico v Vodicah na R2-424/1225.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1225 cesta R2-424
Dežno–Črnolica.
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: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
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– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba,…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika)
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 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: 29. 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: 29. 6. 2005
ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
48,960.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15381/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, 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:
ureditev prehoda v Dovjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 0204 cesta R1-201
Dovje–Mojstrana–Kraje.
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: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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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 29. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 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
57,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15383/05
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: kolesarska pot Kranjska Gora–Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 910200 DK-910200
Rjavi breg – Gozd Martuljek (po trasi).
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: 100 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
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organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazi-

lo: 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 29. 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: 29. 6. 2005 do
13. 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: 29. 6. 2005
ob 14. 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
70,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15386/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Edo Redžič, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-300, faks 02/45-00-360, elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
gradnja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja poslovne hiše na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po izvedbi 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 zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 70%,
2. reference ponudnika – 20%,
3. rok izvedbe – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 4. 7. 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 4. 7. 2005 do 8. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe do 4. 8. 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 4. 7. 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: 27. 5. 2005.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 88/2005
Ob-15388/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna
oseba: Polanec Cvetka, Potrčeva ulica 1,
2319 Poljčane, Slovenija, tel. 02/829-59-20,
faks 02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1, in Vedernjak d.o.o., Kettejeva 15, 2000 Maribor, tel.
02/229-98-10, faks 02/252-53-60.
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka zadeve: 1 – G
– 1071/2005 z dne 30. 5. 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova vhoda, recepcije in vhodne
avle.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Potrčeva ulica 1, 2319
Poljčane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila oziroma
najkasneje do 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponujenih del z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 60 dni
od oddaje ponudbe. Izbrani ponudnik mora
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano
vrednost (DDV), ki mora biti veljavna do
31. 10. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah, kot je podrobneje predpisano 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: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za izvedbo celotnih razpisanih del.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe del,
3. reference,
4. garancijski roki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 7. 2005 do 12.
ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski račun naročnika: 01100-6030268582;
prevzem z dokazilom plačila in pooblastilom
ponudnika za dvig razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki naročnika in
predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 7. 2005 ob 13. uri, sedež Doma
dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Ob-15391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/
(povezave - "Razpisi").
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: 403-01-59/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja pomožnega nogometnega igrišča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja pomožnega nogometnega igrišča.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 7. 2005 in/ali konec
15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– trasirana in akceptirana menica za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– trasirana in akceptirana menica za odpravo napak v garancijskem roku 5% od
obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu - izpisek iz sodne ali druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti - obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen - potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov (igrišča, ceste,
stadioni),
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 70%,
2. reference 10%,
3. garancijski roki 10%,
4. zmožnost izvedbe posla 5 %.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 6. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
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: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 6. 2005
ob 9. uri Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 5. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-15406/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gradišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.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: 40305-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev obrtne cone Markovec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Markovec – Občina Stari
trg pri Ložu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– napajalno vodovodno omrežje,
– rekonstrukcija obstoječega mostu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene z veljavnostjo 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 60 dni od dneva prejema
situacije ali računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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: 40305-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01265-0100002634 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 30. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 12. uri, mala sejna soba Občine Loška
dolina.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Občina Loška dolina
Ob-15408/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Igor Petovar, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) 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:
modernizacija lokalne ceste LC 356 120
Rogaška Slatina – Sodna vas (vonarska
cesta) v dolžini 1750 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vonarje, odsek Vonarje
od km 4+500 do km 6+000.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis:
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1. preddela;
2. zemeljska dela in temeljenja;
3. voziščne konstrukcije razen asfaltov;
4. odvodnjavanje, razen asfaltiranja
muld;
5. oprema;
6. zaključna dela.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis:
1. asfaltiranje voziščne konstrukcije;
2. asfaltiranje muld..
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: ista kot
v točki II. 1. 6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT.
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, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, v roku 60 dni po potrditvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež.
2. Proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri
od navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
3. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. – za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) originalni izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
a) orinalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

Dokazilo:
Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudb, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) odločba pristojnega organa, izdana
skladno s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah, za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, če tako
zahteva drug zakon, ki določa še posebne
pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik)
a) priglasitveni list začetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
3. Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposeben, tj. ponudnik mora izklazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun.
Dokazilo: za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) originalni obrazec BON 1 in BON 2,
izdan s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje. Ponudniki,
kateri so zavezani revizijskemu pregledu,
morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
b) izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Dokazila: za ﬁzične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik)
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
ima odprt žiro račun, povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
c) izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (opremo in mehanizacijo);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del po ZGO-1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
– rok dokončanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41410-001/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 30. 6. 2010, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Stroški razpisne
dokumentacije se poravnajo z virmanom
na račun: 01292-0100003930, sklic na št.
00 7141 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 13. uri, na Občini Podčetrtek, Trška cesta
5, 3254 Podčetrtek, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Občina Podčetrtek
Št. 110-1/05
Ob-15514/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad. Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00187/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
avtocesti A1/0056 Postojna–Razdrto od
km 9,700 do km 11,140 in na A1/0154
razcep Nanos-Krak "A" od km 0,000 do
km 0,500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Postojna-Razdrto in
A1/0154 razcep Nanos-Krak "A".
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4545.41.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,640.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
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 (rekons-trukcija
in novogradnja voziščne konstruk-cije) 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: 2005/00187.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 7. 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 doku-
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mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 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: 14. 7. 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: 27. 5. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-15515/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000, Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00270.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
odseku hitre ceste H2/0632 rondo Pesnica–Maribor od km 0,000 do km 3,600 in
na H2/0130 priključek Pesnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odseku hitre ceste H2/0632
rondo Pesnica-Maribor od km 0,000 do km
3,600 in na H2/0130 priključek Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.54.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. obseg ponudbenih del,

1.1. izvedba rekonstrukcije voziščne
konstrukcije na odseku HC H2/0632 rondo
Pesnica–Maribor od km 0,000 do km 3,600
in na odseku H2/0130 priključek Pesnica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 25 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 12,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija ali gradnja
voziščne konstrukcije), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00270.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 7. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo 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 16,666,67 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumnetacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 7. 2005 ob 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 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: 27. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15575/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/75-91-122, faks 01/75-91-130, elektronska pošta: obcina@Horjul.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: 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: JNV 1 – Športni park
Horjul.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Športni park Horjul – GOI dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
izvedba pomožnega objekta, izvedba temeljenja za pokrito igrišče in zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje naročila; začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
1. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 10% od obračunske vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek iz
sodne evidence,

– ustrezno dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– dokazilo da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe – BON 1, BON2,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TTR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost – 70 točk,
2. reference – 15 točk,
3. garancija – 15 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
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.3.6) 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: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 8. uri; Občina Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Horjul
Ob-15576/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Horjul, kontaktna oseba: Andrej Jereb,
Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, Slovenija,
tel. 01/75-91-122, faks 01/75-91-130, elektronska pošta: obcina@Horjul.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: 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: JNV 2 – Športni park Horjul
– dvorana s termomembransko kritino.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Športni park Horjul – dvorana s termomembransko kritino.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
izvedba pomožnega objekta, izvedba temeljenja za pokrito igrišče in zunanja ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni od oddaje naročila; začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 10% od obračunske vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 10% od obračunske
vrednosti izvedenih del.
2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek iz
sodne evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje razpisanih del,
– dokazilo da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, ki ga izda davčni urad.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe – BON 1, BON 2,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TTR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost – 70 točk,
2. reference – 10 točk,
3. garancija – 20 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 6. 2005
ob 9. uri; Občina Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Horjul
Št. 2010-18/2004-02/05
Ob-15716/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktni osebi: Danica Putora, dipl.
inž. gr. in Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo
poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposki ul. 7 v Mariboru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposki ulici 7
v Mariboru. Obseg zahtevanih del je razviden iz PZR dokumentacije, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije oziroma je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled
pri kontaktni osebi Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: razpisana dela se bodo
vršila na lokaciji Gosposka ulica 7 v Mariboru.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.52.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): NACE 62.12, 74.20,
6210.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za
rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposki ulici 7 v Mariboru je razviden iz PZR dokumentacije, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije oziroma je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled
pri kontaktni osebi Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od dneva veljavnosti
gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% skupne ponudbene vrednosti,
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2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% vrednosti del,
za katere se daje garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
izvršena dela obračunaval z začasnimi situacijami do višine 90% vrednosti pogodbenih
del, 10% pa po predaji objekta in potrditvi
končne situacije, in sicer vse v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo;
2. ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
3. ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano s podkupovanjem in da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež;
6. ponudnik mora biti ekonomsko, ﬁnančno, tehnično in kadrovsko sposoben;
7. ponudnik mora imeti, v skladu s 33.
čl. Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
110/02 in 47/04) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
2. Če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila, potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona, mora ponudnik predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti t.j.
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
3. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje
dva pogoja:
1. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,

2. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen.
Pogoj naveden od točko 1. ponudnik izpolni s pravilno izpolnjeno Izjavo dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, in
sicer, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Neobstoj pravnomočne obsodbe pod
zgornjo točko 2. ponudniki dokazujejo s
predložitvijo izpisa iz kazenske evidence, ki
ga izdaja Ministrstvo za pravosodje. Naročnik bo štel za pravilno, če ponudnik predloži
fotokopijo potrdila, izdanega s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko
evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano s
podkupovanjem. Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev, šteto od dneva oddaje
ponudbe.
4. Fotokopija potrdila, izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,
šteto od dneva oddaje ponudbe.
5. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe): potrdilo Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve BON 1 IN BON 2, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): napoved za odmero davka
od dohodkov za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne davčne uprave in podatke
banke o solventnosti za obdobje zadnjih 6
mesecev.
2. Fotokopija poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev (navedeno dokazilo ponudnik predloži,
če znaša vrednost javnega naročila več kot
50 mio SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe; Ponudnik mora za izpolnjevanje tega pogoja navesti najmanj 3 objekte izvedbe novogradnje ali rekonstrukcije
glede na predmet javnega naročila, ki jih je
v obdobju zadnjih petih let izvedel, katerih
vrednost mora biti enaka ali večja vrednosti
del iz predložene ponudbe.
2. Pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah.
3. Izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena
pri izvedbi razpisanih del.
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4. Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del.
5. Seznam odgovornih vodij del, ki bodo
sodelovali pri izvedbi razpisanih del in njihove reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
– ZGO-1A (Uradni list RS, št. 110/02 in
47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
najkasneje do 7. 7. 2005.
Cena 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska na transakcijski račun Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157 odprt pri UJP
Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 4 mesece od dneva oddaje ponudbe.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
ob 13. uri; Grajski trg 1, Maribor, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor/I. nadstropje, sejna soba št. 101.
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: 24. 5. 2005.
Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor

Storitve
Ob-15328/05
Popravek
V objavi javnega naročila storitev za izdelavo razvojne strategije Občine Vrhnika in
strategije prostorskega razvoja občine skupaj s prostorskimi redi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13739/05, se popravi naslednja točka:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 2005 do
12. ure.

Št.

Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom "Ne odpiraj, ponudba za izdelavo razvojne strategije Občine Vrhnika
in strategije prostorskega razvoja občine
skupaj s prostorskimi redi" z naslovom
ponudnika na hrbtni strani.
Občina Vrhnika
Ob-15394/05
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo geodetskih
del na komasacijskem območju k.o. Hodoš,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/05,
z dne 20. 5. 2005, Ob-13625/05, se popravi
besedilo pod točko IV.3.6), ki se pravilno
glasi:
Minimalni časovni okvir, v katerem mora
ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
do 15. 8. 2005.
Občina Hodoš
Št. 40505-52/2005
Popravek

Ob-15598/05

V javnem naročilu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005, Ob-14415/05
za izbiro izvajalca storitev po odprtem postopku – vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Postojna za leto 2005 se pod
točko II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek pravilno glasi: konec 31. 12.
2005.
Občina Postojna
Št. 37/2005
Ob-14993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Šentjur, kontaktna oseba: Nataša Rudež, Ulica skladateljev Ipavcev 8, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-26-50, faks 03/574-10-97, elektronska pošta: vdc.sentjur-uprava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-I/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem poslovnih prostorov za izvajanje
dnevnega varstva varovancev Varstveno
delovnega centra Šentjur – enota Šmarje
pri Jelšah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmarje pri Jelšah – center.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najemno razmerje se sklepa za dobo 10 let z
možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti in garancija za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da mu zaradi kaznivega
dejanja v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba in da ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane- ponudnik
izpolni izjavo o nekaznovanju (OBR5).
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava. Ponudnik predloži potrdilo pristojnega sodišča, da
zoper ponudnika niso pričeti ali uvedeni navedeni postopki. Za ponudnika, ki ni vpisan
v register pri sodišču, zadošča potrdilo o
tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni organ (zadošča
potrdilo iz 1. točke). Dokumentacija na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejša od
30 dni.
3. Da ima poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi – ponudnik predloži potrdilo davčnega urada, ki sme biti izdano največ 30 dni pred dnevom odpiranja
ponudb.
4. Da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben, kar dokazuje z listinami:
– potrjeni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON3 za pravne osebe (število dni blokad
v zadnjih 6 mesecih je 0 dni),
– bilanco stanja, bilanco uspeha ter potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih ni bil
blokiran.
5. Izjava o ﬁnančni in poslovni sposobnosti za ureditev poslovnih prostorov za
potrebe izvajanja dejavnosti varstveno delovnega centra.
6. Bančna garancija za resnost ponudbe
in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
7. Izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen do 5. v mesecu za pretekli mesec.
8. Izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
Poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih mora ponudnik
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– originalni izpisek iz zemljiške knjige, iz
katerega je razvidno, da je ponudnik lastnik prostorov, ki jih daje v najem ali druga
verodostojna listina (original ali overjena fo-
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tokopija pri notarju), iz katere je razviden
navedeni podatek – na dan oddaje ponudbe
izpisek ne sme biti starejši od 30 dni,
– originalni izpisek iz zemljiške knjige, iz
katerega je razvidna notranja velikost prostorov ali druga verodostojna listina (original
ali overjena fotokopija pri notarju), iz katere
je razviden navedeni podatek),
– da znaša notranja velikost prostorov
ca. 600 m²,
– zaželjeno je, da je objekt pritličen, ali v
največ dveh nivojih,
– da ponudnik na lastne stroške, preuredi poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali minimalne zahteve Pravilnika o
tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov
te storitve (Uradni list RS, št. 101/00) za
izvajanje storitve vodenja, varstva po posebnimi pogoji,
– da ponudnik priloži tloris načrta objekta, izdelan v skladu z zahtevami navedenega pravilnika,
– izjava o oddaljenosti prostorov od avtobusne postaje,
– izjava o ureditvi prostorov,
– izjavo o predložitvi tlorisa načrta urejenega poslovnega prostora.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva
uporabnikov te storitve.
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 12. 7. 2004.
Cena: 3.600 SIT.
Pogoji in način plačila: predložiti potrdilo o plačilu na TRR 01100-6000000605
pri UJP Žalec s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 7. 2004 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: ponudniki oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje na odpiranju
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 7. 2005
ob 10. uri; Uprava VDC Šentjur, Mestni trg
5, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Varstveno delovni center Šentjur
Ob-14995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Ema Pogorelčnik,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/487-48-84, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: ema.pogorelcnik@gov.si,
internetni naslov: www.gu.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: IB – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
minimalne nadgradnje obstoječih programskih rešitev za vodenje podatkov
zemljiškega katastra in katastra stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika in njegovih območnih
geodetskih upravah ter geodetskih pisarnah, delno pa v prostorih izvajalca, v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
2) Kratek opis: minimalne nadgradnje
obstoječih programskih rešitev za vodenje
podatkov zemljiškega katastra in katastra
stavb.
3) Obseg ali količina: minimalne nadgradnje obstoječih programskih rešitev za
vodenje podatkov zemljiškega katastra in
katastra stavb.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: minimalne nadgradnje obstoječih programskih
rešitev za vodenje podatkov zemljiškega
katastra in katastra stavb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v odvisnosti od ponudbene vrednosti);
– zavarovanje dobre izvedbe posla:
bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ali bianco menica za dobro
izvedbo posla (v odvisnosti od ponudbene
vrednosti);
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku
(v odvisnosti od ponudbene vrednosti);

– zavarovanje obveznosti iz naslova
plačila podizvajalcem: bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima
izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v odvisnosti od količine (faze, podfaze, naloge) dejansko opravljenega in dokončno
prevzetega pogodbenega dela: 70% po prejemu računa za dejansko opravljeno delo,
ostalih 30% po dokončnem prevzemu posamezne faze ali podfaze.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države. Če
izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot
dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je
to v skladu z običajno prakso tuje države.
Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni
tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih
pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano,
mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo
izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje
države ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni
organ tuje države.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
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evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je lahko
združena z vsebino potrdila pod točko 3.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: dokazilo o tem, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 2.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču zadošča potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države,
kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben. Svojo ekonomsko in ﬁnančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0;
– da letno ustvarjena vrednost prometa (za pretekli dve leti) presega dvakratno
vrednost ponudbe;
– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega ﬁnančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo
dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik

lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega ﬁnančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo ﬁnančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekla tri računovodska leta, ki
jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v
državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2002 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (Podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi (dokazilo: dokument iz točke 1.10. in 1.11.).
Ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5. let.
Ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta;
– dva strokovna sodelavca;
– izobrazbene kvaliﬁkacije vodje in strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj visoka izobrazba. Strokovna sodelavca morata
imeti izobrazbo s področja geodezije, informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti izobrazbo s področja
geodezije, informatike, organizacije dela ali
podobnih vsebin;
– vodja projekta in oba strokovna sodelavca morajo izkazovati najmanj dvoletne
izkušnje na podobnih vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo vsebine s področij
za katere se zahteva poimenska navedba
strokovnih sodelavcev;
– vodja projekta mora izkazovati dvoletne izkušnje pri vodenju podobnih projektov.
Za podobne projekte se štejejo vsebine, s
področij za katere se zahteva poimenska
navedba strokovnih sodelavcev;
– dva strokovna sodelavca morata izkazovati:
1. strokovni sodelavec: dvoletne izkušnje
iz katastra stavb ali sorodnih vsebin.
2. strokovni sodelavec: dvoletne izkušnje
iz zemljiškega katastra ali sorodnih vsebin;
– vodja projekta ali vsaj eden od strokovnih sodelavcev predvidenih za izvedbo naloge, morajo imeti slovensko državljanstvo
ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s
strani pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4
(podatki o ponudniku za izvedbo naloge
št. _____).
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Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev). Potrebne izkušnje vodje projekta in
dveh strokovnih sodelavcev se opredelijo s
seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov (1 odstavek) in opisom ter dokazili
o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije z naročnikom v slovenjem jeziku
in predaje celotnega pogodbenega dela v
slovenskem jeziku ter pogoja slovenskega
državljanstva ali aktivnega znanja slovenščine. Priloži se tudi izpolnjeni obrazec OBR
23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav ali storitev) se priloži skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu. Če so bili kupci
naročniki po zakonu o javnih naročilih, mora
biti dokazilo (obrazec o referencah) izdano
v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če kupci niso bili naročniki po
Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdijo
ti kupci, kadar pa to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
3. Ponudniki morajo priložiti izdelan test
za nalogo katere izvedbo ponujajo. Naročnik
ga bo na podlagi določil, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Pravilno izdelan test je pogoj za udeležbo ponudnika.
Dokazilo: rezultati testa za nalogo (iz
II.1.6. točke objave razpisa) za katero kandidira ponudnik, in sicer:
– test za “minimalne nadgradnje obstoječih programskih rešitev za vodenje podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb”
(iz II.1.6. točke objave razpisa).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
3. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentacij.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11, sklic na
št. 25127-7141998-99000005 ali brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 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 10. 10. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 6. 2005
ob 10. uri, v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-15177/05
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:
Goran Udovč, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-184,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@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 storitve: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 405-05-14/05-03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni leasing za najem nepremičnine
(Kulturno kongresni center v Dolenjskih
Toplicah) s postopnim odkupom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dolenjske Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
leasing v znesku 560,000.000 SIT za obdobje 15 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 6. 2005, konec 1. 10.
2021.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopanju iz katere je razvidno, kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki
in kdo je pooblaščen za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da takšno
dovoljenje z zakonom ni predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
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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 uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri
ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev 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;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni imel blokiranega računa;
– da je ﬁnančno sposoben izvesti javno
naročilo – dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje dejavnosti, če je takšno dovoljenje predpisano in potrdilo banke, da ima
dostop do kreditne linije v višini 560,000.000
SIT, če ponudnik ni banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je v zadnjih treh letih opravil
vsaj eno tovrstno storitev v vrednosti večji
od 150,000.000 SIT – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 6. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01357-0100015780.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 8. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 13. uri; Dolenjske Toplice, sejna soba
Občine Dolenjske 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.4) Dodatne informacije: Goran Udovč,
Občina Dolenjske Toplice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 410-30/05
Ob-15253/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, kontaktna
oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28,
p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-15-30, faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za urbanizem, kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska cesta 28,
p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-15-30, faks 01/306-15-57, elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem,
kontaktna oseba: Angelca Rus, Poljanska
cesta 28, p.p. 25, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-15-30, faks 01/306-15-57,
elektronska pošta: urbanizem@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/310607.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava naloge "Razvoj multimodalnega
transportnega modela Ljubljanske regije
– 1. faza".
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek najkasneje mesec dni po
sklenitvi pogodbe, trajanje 13 mesecev (navedeno v razpisni dokumentaciji).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini
3,000.000 SIT) ki mora biti brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv, in ki ga naročnik lahko unovči v primeru, če ponudnik umakne
ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, če se kot izbrani
ponudnik ne odzove na poziv naročnika k
podpisu pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe, oziroma če najkasneje v 10 dneh
po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne
predložitev zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačeval po zaključku
posamezne faze izvajanja del po terminskem planu na podlagi izstavljenih računov
v roku 30 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: pogodba za skupno 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
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zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali
da zoper njega ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež (če ga ima v tujini, da ima v Republiki
Sloveniji poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati);
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da lahko ves čas izvajanja pogodbenih
del zagotavlja kadrovsko zasedbo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci v
skladu z razpisnimi pogoji;
– da ima izkušnje (reference) pri izdelavi
zahtevnih projektov oziroma modelov na področju prometa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev iz prve do
četrte alineje točke III.2.1) mora ponudnik
predložiti naslednje dokumente:
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma priglasitev
na DURS za samostojne podjetnike),
– izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
potrdilo, da zaradi takega kaznivega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen (izda ga Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca),
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek oziroma
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava ali da zoper ponudnika ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež (izda ga pristojno okrožno
sodišče),
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi (izda ga izpostava DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za izpolnjevanje
pogojev iz pete alineje točke III.2.1) mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o ﬁnančnem stanju – za
pravne osebe BON-1/P, za samostojne
podjetnike BON-1/SP;
– (izda ga AJPES), za samostojne podjetnike pa tudi potrdilo banke (oziroma
bank), pri kateri imajo odprt račun, s podatki, ali so imeli v zadnjih 6 mesecih blokiran
račun ali ne in za koliko časa;
– izjavo, da je v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe posloval uspešno in da ima
poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev

iz šeste in sedme alineje točke III.2.1) mora
ponudnik predložiti naslednje dokumente:
– podatke o kadrovskih pogojih (v obliki
preglednice) za redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (s podatki o usposobljenosti in izkušnjah strokovnih delavcev, ki
bodo predvidoma delali pri izvajanju del, ki
so predmet razpisa, njihovih izkušnjah na
pomembnejših projektih ter programskem
orodju, ki so ga pri tem uporabljali);
– izjavo, da bo ves čas izvajanja pogodbenih del zagotavljal stalno kadrovsko zasedbo ustrezno usposobljenih strokovnih
delavcev, med njimi najmanj enega strokovnega delavca z referenčnimi izkušnjami
na enem od referenčnih primerov, ki ju je
ponudnik predložil kot razpisni pogoj;
– potrdila o referencah ponudnika oziroma dobro opravljenem delu iz obdobja zadnjih 5 let pred objavo tega razpisa (priporočila po vzorcu iz priloge), in sicer najmanj 2
referenčna primera izdelave projekta razvoja multimodalnega državnega, regionalnega
ali mestnega prometnega modela, od katerih mora biti vsaj en primer s 4 stopenjskim
prometnim modelom, kar je razpisni pogoj;
– izjavo, da v celoti sprejema razpisne
pogoje v razpisni dokumentaciji za izdelavo
naloge »Razvoj multimodalnega transportnega modela Ljubljanske regije – 1. faza«,
vključno z vsebino projektne naloge.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Ljubljana, Poljanska cesta
28 (sejna soba/I).
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:
1. V primeru, da ima ponudnik sedež
v tuji državi se bodo za preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti
neposredno uporabljale določbe zakona o
javnih naročilih in na njegovi podlagi izdanih
predpisov.
2. V primeru, da se bo v treh letih po
sklenitvi pogodbe za naročilo po tem javnem
razpisu izkazalo, da je potrebno v zvezi z
izdelano nalogo izvesti nova dela kot razširitev oziroma nadgradnjo izdelane naloge
oziroma kot ponovitev podobnih del zaradi celovitejše in širše uporabe prometnega
modela ljubljanske regije bo naročnik zanje
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izvedel z izvajalcem postopek s pogajanji
brez predhodne objave pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja oddajo
javnih naročil.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-15257/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/587-21-00, faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-12/2005-S-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pranja, vzdrževanja in transporta
perila za obdobje 3 let v ocenjeni vrednosti 200 mio SIT, in sicer na zbirnih mestih:
Studenec 48, Zaloška cesta 29, Poljanski
nasip 58 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: tri zbirna mesta: Studenec
48, Zaloška cesta 29 in Poljanski nasip 58
v Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve pranja perila za obdobje 3 let v ocenjeni
vrednosti 200 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
5 mio SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 mio SIT za
ves čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– opis ponudnikove tehnologije pranja in
transporta ter opredelitev, pralnih in kemičnih sredstev za razkuževanje ter opis postopkov in pogostosti nadzora čistosti perila
in skica čistega in nečistega dela pralnice;
– dokazilo o strojni opremi s priloženimi tehničnimi speciﬁkacijami, iz katerih bo
razvidna dnevna zmogljivost in kapaciteta
strojev;
– priložitev pogodbe ali izjave izvajalca
testiranj izpiralnih vod, ki izjavlja, da bo za
ponudnika vsaj dvakrat letno opravljal te
storitve;
– dokazilo o zadostnih prostih tehničnih
kapacitetah (izkaže s pogodbami, ki časovno sovpadajo. Če ne izkaže prostih kapacitet za dnevno pranje 1000 kg perila, bo
ponudnik izločen).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36000/04 z dne 24. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 90%,
2. referenčni posel 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-12/2005S-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponudbe: 90 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: 6. 7. 2005
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– ponudba mora biti izročena naročniku
v izvirniku in eni kopiji;
– postopek oddaje javnega naročila pranje perila, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
31/05 pod Ob-8256/05 (in v Ur. l. EU, št.
58/05 pod št. 56118-2005) je bil v celoti
razveljavljen s sklepom državne revizijske
komisije dne 16. 5. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 256/2005
Ob-15296/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Alenka
Kekec Galič, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-21,
faks +386/2/578-94-09, elektronska pošta:
alenka.kekec-galic@lendava.si, internetni
naslov: www.lendava.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 IA 02.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 003-2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šoloobveznih otrok v Občini Lendava za šolsko leto 2005/2006, 2006/2007
in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: za DOŠ I Lendava, DOŠ
Genterovci in OŠ Velika Polana.
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: v razpisni dokumentaciji; prevozi učencev s celotnega območja Občine Lendava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT in izjavo o
predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno plačevanje v roku 30 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: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudbe;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno osojen
– potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– 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 sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke, iz katerega je razvidno,
da ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za prevoz v notranjem
cestnem prometu – potrdilo pristojnega
organa, ki izdaje licence v cestnem prevozu;
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok – izjava ponudnika;
– seznam tehničnega osebja in opreme;
– izjava o zagotovitvi nadomestnega prevoza v primeru okvare vozila oziroma odsotnosti voznika;
– izjava o prostih kapacitetah v času, ki
je predviden za izvedbo javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu (Ur. l. RS 59/01), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila
in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok (Ur. l. RS, št. 78/99 in 58/00).
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka TR Občine Lendava: 01259-0100012919.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno – osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2005
ob 13. uri; Občina Lendava, Trg ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava.
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: 26. 5. 2005.
Občina Lendava
Ob-15313/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Mirjana Prelič, univ. dipl.
ek., Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/589-24-31, faks
+386/1/589-26-97, elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.ef.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR–1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za opravljanje storitev čiščenja fakultetnih prostorov in okolice ter
za dobavo materialov za čiščenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): SLO NACE 74.7 čiščenje objektov in opreme (SKD 2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna vrednost naročila: 35,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponub.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni
list DURS;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
f) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
g) da ni imel blokiranih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih (kar je razvidno
iz podatkov v obrazcu BON 1/P ali BON 2
oziroma za samostojne podjetnike iz potrdila
o solventnosti).
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 (80 točk),
2. normativ za čiščenje (20 točk),
3. ﬁksnost cen (5 točk),
4. plačilni pogoji (5 točk),
5. reference (10 točk),
6. vzpostavljen
sistem
kakovosti
(10 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 ju je mogoče do 1. 7. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
transakcijski račun naročnika št. 01100 –
6030708574, sklic 101.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 7. 2005 ob 10. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, 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: vse osebe, ki predložijo
potrdilo ponudnika, da so njihovi zastopniki
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7.2005
ob 10.30, Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
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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: 27. 5. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 64/05
Ob-15354/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktni osebi: Marinka Bezjak Kolenko, Mira Edelbaher, Markovci 43,
2281 Markovci, Slovenija, tel. 02/788-88-80,
02/252-40-73, faks 02/788-88-81, 02/252
40-76, elektronska pošta: tajnistvo@markovci.si, Knp.giz@siol.net, internetni naslov:
www.markovci.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 462-02/05-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba geodetskih del na komasacijskem
območju k.o. Markovci (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju,
elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat
nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba del se izvaja
na terenu – k.o. Markovci in v prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava elaborata komasacije za območje
k.o. Bukovci, k.o. Stojnci, k.o. Muretinci,
k.o. Zagojiči, velikost celotnega območja je
309 ha.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 500.000 SIT,
– 10% bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o medsebojnih
razmerjih iz katere je razvidno, kdo je podpisnik pogodbe in kakšna so razmerja med
ponudniki glede delitve dela.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 47.
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členu Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04) ter v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje, da je ponudnik registriran,
2. potrdilo pristojnega organa države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja, če je takšno dovoljenje s posebnim zakonom predpisano ali izjava ponudnika, da dovoljenje
ni predpisano,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku, oziroma potrdilo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje in da v zadnjih
šestih mesecih do vključno datuma izdaje
ustreznega bonitetnega obrazca ni imel blokiranega ﬁnančnega računa. Dokazila: BON
obrazci ali potrdilo banke oziroma pri katerih
ima ponudnik odprte račune bank,
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane vse davke prispevke in druge obvezne
dajatve in poslovne obveznosti,
– potrdilo sodišča oziroma pristojnega
organa države, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
ni prenehal opravljati registrirane dejavnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehnični usposobljenosti, s
katero zagotavlja, da ima ponudnik zadostno število strokovno usposobljenih ljudi
za opravljanje storitev in da imajo ustrezno
opremo za izvedbo pogodbe,
– reference s področja opravljanja geodetskih del na komasacijskih območjih, da
je ponudnik že izvedel v zadnjih treh letih
vsaj eno tovrstno storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih – UPB1 (Ur. l. RS, št.
55/03), Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 95/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 75%,
2. reference ponudnika na primerljivih
delih 10%,
3. kadrovska sestava 10%,
4. rok izvedbe 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 462-02/05-1.
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: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravna-
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jo z nakazilom na transakcijski račun št.
01368-010017763.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 13. uri, Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci.
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: Mira Edelbaher, tel. 02/252-40-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Občina Markovci
Ob-15397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Karel Nemec, Arh. Novaka 2B, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Karel Nemec, Arh.
Novaka 2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/530-22-10, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: karel.nemec@szz-ms.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zavarovalne
storitve za Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Ljutomer, Zdravstveni dom Lendava, Zdravstveni dom
Gornja Radgona, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in Skupnost
zdravstvenih zavodov Murska Sobota z
vsebino:
– zavarovanje premoženja in ljudi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota,
– Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer,
– Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva
34, 9220 Lendava,
– Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska c. 40, 9250 Gornja Radgona,
– Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota,
– Skupnost zdravstvenih zavodov, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovalne storitve po opisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 do 31. 12.
2008.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe; ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni
dom Ljutomer, Zdravstveni dom Lendava,
Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zavod
za zdravstveno varstvo Murska Sobota in
Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalnicah in Zakon
o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda ali tudi po
pošti s tem, da je potrebno predhodno poslati potrdilo o plačilu po faksu. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d., PE
Murska Sobota, s pripisom »javni razpis za
zavarovalne storitve« ali pri blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 13. 7. 2005 do
10. 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: 13. 7. 2005
ob 12. uri; Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-15405/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-91-27,
faks +386/1/587-94-06, elektronska pošta: MZadel@onko-i.si, internetni naslov:
http://www.onko-i.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o, kontaktna oseba: Maja Matičič, Trg OF
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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 pod rubriko
Vprašanja in odgovori, kjer se objavljajo tudi
vsi odgovori na vprašanja.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Maja
Matičič, 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: dokumentacija je brezplačno na voljo
na internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(rubrika Javna nar.
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 03.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-SJN 003/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje in posredovanje službenih
potovanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.11.00.00-6.
2) Kratek opis: posredovanje pri službenih potovanjih in nastanitvah.
3) Obseg ali količina:
– posredovanje letalskih prevozov in nastanitev glede na speciﬁkacije v razpisni dokumentaciji;
– količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, naročanje konkretnih količin se bo izvajalo po določbah okvirnega sporazuma.
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.60.00-9.
2) Kratek opis: organiziranje službenih
potovanj in nastanitev.
3) Obseg ali količina:
– organiziranje letalskih in drugih vrst
prevozov, namestitvenih aranžmajev in udeležbe na raznih poslovnih dogodkih;
– količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, naročanje konkretnih količin se bo izvajalo po določbah okvirnega sporazuma.
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: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino storitev, saj
je količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po prejemu posamezne
pravilno izstavljene fakture.
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. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;

2. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. samo sklop 2: kandidat ima licenco za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev;
4. samo sklop 2: kandidat je IATA agent
(IATA sales agent, pooblaščen s strani IATA
za prodajo vseh IATA prevoznikov);
5. samo sklop 2: kandidat je v preteklih
treh letih pred datumom objave razpisa za
poljubno število naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v povprečni
vrednosti za pretekla tri leta vsaj 10,000.000
SIT letno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 2: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
pogoja 5 (samo sklop 2): navedba referenc
v zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 3 (samo sklop
2): potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije,
da ima ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali
za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih
aranžmajev (skladno z Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04);
– za dokazovanje pogoja 4 (samo sklop
2): potrdilo IATA (International Air Transport
Association) o mednarodni registraciji za ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 6.
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: 4. 7. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na
internetnem naslovu http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 7. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni
javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količi-
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no storitev, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim
sporazumom zavezuje, da bo v primeru,
če bo naročal storitve, ki so predmet tega
razpisa, pozval kandidate, s katerimi bo
imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo
ponudb na način, naveden v okvirnem sporazumu (pogodbi).
Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje 1 leta z možnostjo 3 kratnega podaljšanja za 12 mesecev v primeru zagotovljenih
sredstev in ustrezne zakonske podlage za
takšno podaljšanje okvirnega sporazuma.
Dodatne informacije in vprašanja v zvezi z
javnim razpisom je mogoče dobiti na spletnem naslovu www.praetor.si (vprašanja v
rubriki vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 03/2005
Ob-15407/05
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. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
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: JNST03/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odkrivanje vodnih izgub in okvar na vodovodnem sistemu.
Predmet javnega naročila je preventivno
in kurativno odkrivanje okvar na vodovodnem sistemu z namenom, da se generalno zmanjšajo izgube vode iz sistema. Preventivno odkrivanje okvar pomeni, da se
analizira stanje vodovodnega sistema na
zaključenem območju. V okviru analize se
natančno določijo mesta eventualnih okvar
in poda ocena puščanja vode. Preventivne
analize se izvajajo po sprejetem planu v najprimernejših obdobjih. Kurativno odkrivanje
okvar pomeni iskanje okvare, ki povzroča
motnjo v sistemu in jo je potrebno locirati v
najkrajšem možnem času.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik, Občina Dobrna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev 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: naročnik dopušča,
da ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Ponudnik mora
biti sposoben izvesti predmet javnega naročila, vsi kooperanti morajo biti navedeni
v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v razpisni dokumentaciji. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.

Stran

4178 /

Št.

54 / 3. 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 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, razen poročila revizorja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora imeti 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 bi bil pravnomočno
obsojen.
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:
Tehnične zahteve obsegajo:
a) kadrovska zasedba,
b) tehnološka oprema,
c) izkušnje.
Natančneje so tehnične zahteve opredeljene v Projektni nalogi, ki je sestavni del
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 6. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 6. 2005, do 11.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 22. 6. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
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Št. 1049/2005
Ob-15410/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: inženirske storitve in storitve vodenja gradnje vključno s strokovnim in ﬁnančnim nadzorom pri izgradnji Mestne
osnovne šole na Boniﬁki v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Boniﬁka v Kopru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: inženirske storitve in storitve vodenja gradnje
vključno s strokovnim in ﬁnančnim nadzorom pri izgradnji Mestne osnovne šole na
Boniﬁki v Kopru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila;
začetek 5. 7. 2005 in/ali konec 1. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu z priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– ponudnik mora podpisati izjavo o izpolnjevanju pogoja 32. in 33. člena ZGO-1. Ob
podpisu pogodbe mora predložiti kopijo police ali zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo. Kolikor osnovna
zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine
pogodbene vrednosti za inženirske storitve
in storitve vodenja gradnje vključno s strokovnim in ﬁnančnim nadzorom pri izgradnji
Mestne osnovne šole na Boniﬁki v Kopru,
bo moral skleniti zavarovalno pogodbo za
dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. Zavarovalna pogodba bo vinkulirana
v korist naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo mesečne račune izplačal v roku 60 dni po
prejemu računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik izloči iz postopka ponudbo
ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali je zaradi takega
kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali po-

slovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati,
5. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
6. če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
7. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
8. če ponudnik ne predloži podpisanih in
žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma
bank, ki ni starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je
ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi treh
nadzorov (ne nujno javnega naročila), ki so
po naravi in pogojih podobni razpisanemu
(šolski objekt, vrtec, stanovanjski objekt),
in vreden:
– v višini najmanj 300,000.000 SIT –
nadzor nad izgradnjo oziroma rekonstrukcijo ene šole in
– v višini najmanj 1.000,000.000 SIT
– nadzor nad izgradnjo dveh objektov po
naravi in pogojih, podobnih razpisanemu,
oziroma stanovanjskih objektov.
Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik
ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj
za dva navedena referenčna objekta (tretji objekt, lahko ocenjen z oceno »dobro«).
Ponudnik mora navesti referenčni objekt,
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja – naročnika, ki
je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Naročnik
si pridržuje pravico preverjati reference in
njihovo oceno.
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 (Uradni
list RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03 – odl. US,
v nadaljevanju: ZGO-1), Pravilnik o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS,
št. 3/02 in 57/03), Pravilnik o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, št. 35/98, 48/98 – popr., 76/98 – skl. US,
64/99, 41/01 in 66/04) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih predpisov, veljavnih
v Republiki Sloveniji, drugih zakonskih ali
podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na
katero se nanaša javno naročilo.
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: K351-16/2005.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izvedbo inženiringa
pri izgradnji Mestne osnovne šole na Boniﬁki K351-16/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: do 30. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 351-01/04/1-2349
Ob-15512/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Lilijana Koser, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: lilijana.koser@ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava načrtov in projektne dokumentacije (PGD, PZI) ter revizije projektov
za komunalno ureditev poslovnih con v
Prlekiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovna cona na območju Občine Ljutomer, Občine Radenci,
Občine Razkrižje, Občine Križevci pri Ljutomeru, Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in Občine Veržej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 01: izdelava projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo (PGD,
PZI), revizija in popravki dokumentacije po
reviziji za poslovno cono v Ljutomeru,
– sklop 02: izdelava lokacijskega načrta,
projektne dokumentacije cestne in komunalne infrastrukture (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za poslovno
cono v Križevcih pri Ljutomeru,
– sklop 03: izdelava lokacijskega načrta,
projektne dokumentacije cestne in komunalne infrastrukture (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za poslovno
cono v Veržeju,
– sklop 04: izdelava lokacijskega načrta,
projektne dokumentacije cestne in komunal-

ne infrastrukture (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za poslovno
cono na Razkrižju,
– sklop 05: izdelava posebne strokovne
podlage kot priloge k prostorskim ureditvenim pogojem za poslovno cono Radenci,
– sklop 06: izdelava projektne dokumentacije cestne in komunalne infrastrukture (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za poslovno cono v
Radencih,
– sklop 07: priprava idejne zasnove in
strokovnih podlag za spremembe planskih
aktov za Poslovno cono Sv. Jurij ob Ščavnici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija ali bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – kot izhaja
iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo se soﬁnancira iz sredstev Agencije RS
za regionalni razvoj. Naročnik bo svoje obveznosti poravnaval v 60 dneh od prejema
računa oziroma situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež, ali če je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
RS tiste dajatve, ki jih mora poravnati v RS
– potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju
60-dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezni strokovni kader za izvedbo naročila iz posameznega
sklepa – navedba imen, izobrazbe, strokovnih znanj in referenc osebja, ki bodo
odgovorni za izvedbo javnega naročila iz
posameznega sklopa,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri podobna dela – seznam podobnih del v zadnjih treh letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1,
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– da ima odgovorni vodja projekta licenco za opravljanje dejavnosti – fotokopija licence ali potrdilo zbornice.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o urejanju prostora, Zakon
o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja,
Zakon o ohranjanju narave.
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 6. 7. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013693.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 7. 2005 ob
12. uri; sejna soba Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Občina Ljutomer
Št. 110-1/05
Ob-15513/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00272.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant na odseku navezovalne ceste Jeprca – Stanežiče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek navezovalne ceste
Jeprca – Stanežiče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.10.0.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 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 795.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti 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 najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava študije variant, gradbeno – tehničnega
elaborata primerjalne študije, idejni projekt
ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste, v zadnjih 3 letih,
– glavne izvajalčeve opreme predlagane
za izvedbo del po pogodbi,
– 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.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 17-18 z dne 25. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00272.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 7. 2005.
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Cena: 8.000 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 6.666,67 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: 8. 7. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 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: 27. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-15554/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PZI preplastitve G1-1/0246 Maribor (Tržaška c.) – Miklavž od km 0+000 do km
3+240.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0246 cesta G1-1
MB (Tržaška) – Miklavž.
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 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 treh predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zagotovljeno mora biti ustrezno vodilno
osebje za izvedbo naročila (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol-
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nil 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:
cena 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 30. 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
32,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-15593/05
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
d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Ulica 14. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: David
Žagar, Industrijska c. 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-25-00, faks 05/700-25-03,
elektronska pošta: david.zagar@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,

tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
kontaktna oseba: vložišče – soba 107,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67, faks 01/300-99-01, internetni
naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) 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: 000293/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tisk cestninskih listkov za avtomatske
podajalce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: DARS d.d., PE Postojna,
Industrijska c. 3, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 510.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000293/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 7. 2005, cena:
1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri Banki Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 7. 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: 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: 15. 7. 2005
ob 10. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-15594/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Nevenka Tomšič, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61,
faks 05/714-12-84, elektronska pošta: nevenka.tomsic@ilirska-bistrica.si, internetni
naslov: http://www.ilirska-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ilirska Bistrica – sprejemna pisarna, kontaktna oseba: Elena
Česnik, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84, elektronska pošta: elena.cesnik@ilirska-bistrica.si, internetni naslov: http://www.ilirska-bistrica.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 I A 6b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni leasing – nakup zemljišča v Ilirski
Bistrici na območju ZN P1-2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ﬁnančni lizing – nakup
zemljišča.
3) Obseg ali količina: ﬁnančni lizing za
ﬁnanciranje nakupa 19.683 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v Ilirski Bistrici na
območju ZN P1-2 v vrednosti 47,159.582
SIT (brez DDV) oziroma 196.830 EUR (brez
DDV) preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, tečajna lista št. 100 z dne
25. 5. 2005, 1 EUR = 239,5955 SIT, za obdobje 5 let.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ﬁnančni lizing – nakup
zemljišča.
3) Obseg ali količina: ﬁnančni lizing za
ﬁnanciranje nakupa 23.019 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča v Ilirski Bistrici na
območju ZN P1-2 v vrednosti 55,152.488
SIT (brez DDV) oziroma 230.190 EUR (brez
DDV) preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, tečajna lista št. 100 z dne
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25. 5. 2005, 1 EUR = 239,5955 SIT, za obdobje 5 let.
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: ﬁnančni leasing za ﬁnanciranje nakupa 42.702 m2
nezazidanega stavbnega zemljišča v Ilirski Bistrici na območju ZN P1-2 v vrednosti 102,312.070 SIT (brez DDV) oziroma
427.020 EUR (brez DDV) preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, tečajna
lista št. 100 z dne 25. 5. 2005, 1 EUR =
239,5955, za obdobje 5 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: originalna garancija banke za resnost ponudbe v višini 5,100.000 SIT oziroma za prvi
sklop v višini 2,350.000 SIT in za drugi
sklop v višini 2,750.000 SIT izstavljena v
skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji skladno z ZJN-1-UPBI.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence ali lastna izjava, da takšno dovoljenje z zakonom ni predpisano;
– 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. Kot dokazilo velja potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Kot dokazilo velja potrdilo, ki ga izda
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davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, zakonodaja s
področja ﬁnanc.
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: 41401-9/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 7. 2005, cena:
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 2005 ali 37 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 7. 2005
ob 9. uri, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica – sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-15752/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta:
rado.pintar@radovljica.si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-09-0033/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PGD
DIRO Radovljica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije PGD deponijskega polja velikosti ca. 350.000 m3 in
izdelava PGD servisnih in spremljajočih
objektov na deponiji v skupni vrednosti ca.
900 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del 3 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: podjetje ali samostojni podjetnik registriran za projektiranje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: Minimalni letni
promet 5 mio SIT. Obvezna dokazila navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– projektiranje deponijskega polja s kapaciteto vsaj 250.000 m3;
– projektiranje vsaj na nivoju idejnega
projekta servisnih ali podobnih objektov na
deponiji v vrednosti objektov nad 100 mio
SIT ali objektov za kompostiranje ali mehansko predelavo odpadkov v minimalni
vrednosti objektov vsaj 300 mio SIT.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega postopka: naročnik ima že pripravljene
kvalitetne podlage: idejni projekt, lokacijski
načrt, geološko in geomehansko poročilo,
program opremljanja.
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: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
01302-0100007005, sklic: 71300050-1223.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov ali pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 7. 2005
ob 11. uri, Radovljica, Gorenjska c. 19.
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: 25. 5. 2005.
Občina Radovljica
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15530/05
Obvestilo
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. skladno
z določili 77. člena ZJN-1 zaključuje postopek javnega razpisa za oddajo naročila po
odprtem postopku št. JN 03/05: “Dobava
ADSS optičnega kabla in opreme za relacijo TP Mešalnica – RP Kočevska Reka”,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
15-16 z dne 18. 2. 2005, Ob-4589/05, brez
izbire najugodnejšega ponudnika in naročila
ne odda.
Naročnik izmed sicer pravilnih ponudb
ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker bi
bila taka odločitev v nasprotju z njegovo
usmeritvijo na področju javnega naročanja.
Z novim postopkom oddaje predmetnega
javnega naročila bo pričel predvidoma v juniju 2005.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-15263/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-15/2005-Ident
103211.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne opreme
35/20 kV stikališča v RTP 35/20 kV Bohinj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 35/20 kV Bohinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 8 mesecev od podpisa pogodbe.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti (brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene
vrednosti (z DDV),
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
1. skupna cena ponujene opreme in storitev – 900 točk,
2. reference opreme – 100 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 103211.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
109/I) vsak dan med 8. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/20-83-555
ali po telefaksu 04/20-83-315 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 7. 2005
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
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od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-15535/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.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/0P-14/2005-ident
102385.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v
tajništva naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od datuma podpisa pogodbe do
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 dni od dneva
izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 102385.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 7. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
109) vsak dan med 9. in 12. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/20-83-555
ali po telefaksu 04/20-83-315 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 7. 2005
ob 9. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/2279/2005
Ob-15729/05
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., kontaktni osebi:
Borut Vertačnik in Marjan Pezdirc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-30-00, faks ++386/1/474-24-42,
elektronska pošta: Borut.vertacnik@eles.si,
Marjan.Pezdirc@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, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-11, faks ++386/1/474-25-02,
elektronska pošta: Katarina.Krepﬂ@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ
in Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepﬂ@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 51/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava močnostnega transformatorja 400/110 kV, 300 MVA za objekt RTP
400/110 kV Okroglo, dogradnja transformacije 400/110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 90 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
15-16 z dne 18. 2. 2005, Ob-445/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena cena (55%),
2. nižje izgube od zahtevanih v tenderju
(18%),
3. opravljeno preverjanje sposobnosti
proizvajalca (5%),
4. pozitivne
reference
proizvajalca
(15%),
5. priloženi atesti tipskih in posebnih preizkusov (7%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 51/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
18. 7. 2005 od 10. do 14. ure.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).

Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 51/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 1263/05
Ob-15532/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-42-83, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mirko Koren,
univ. dipl. inž. grad. – tehnično področje,
Maja Bačnik, org. dela – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala),
01/230-42-83, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba
št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-42-83, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Maja Bačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-42-83, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 16/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja RTP (110) 35/20 kV Litija v Litiji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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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: razvidno iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec avgust 2005 in/ali konec v 8 mesecih po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
 garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000,00 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– tehnično ponudbo, izdelano v sladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost (87%
delež),
2. potrjene reference (10% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 16/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. junija 2005.
Cena: 15.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-16-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. junij 2005 ali
33 dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. oktobra 2005 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. junij
2005 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: navedene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 24. junija
2005 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. maj 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/2236/2005
Ob-15534/05
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 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-46, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: janez.blatnik@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 Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-28-50, faks 01/474-28-52, 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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba relejnih hišic in kabelske kanalizacije v RTP Beričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: največ 90 koledarskih dni 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: 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.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled objekta bo
dne 14. 6. 2005 ob 10. uri in je obvezen
tako za ponudnika kot tudi njegovega podizvajalca.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (90%),
2. rok izvedbe (10%).
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. 98/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 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: 27. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Ob-14994/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., kontaktna oseba: Jošt Šmajdek,
GSM 041/778-137, Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, elektronska pošta:
mail@LPP.si, internetni naslov: www-jhlj.si/lpp.
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 02 storitve kopenskega
transporta.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da, v
sklopu št. 1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/05 avtobusni prevozi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje občasnih prevozov potnikov in
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posebnih linijskih prevozov osnovnošolskih otrok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občasni prevozi potnikov se bodo izvajali po Ljubljani, Sloveniji
in Evropi.
Posebni linijski prevozi osnovnošolskih
otrok se bodo izvajali v Občini Ljubljana in
primestnih občinah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
Sklop št. 1: občasni prevozi potnikov
Izvajajo se po Sloveniji in Evropi. Največji obseg najemov je praviloma aprila, maja,
junija, septembra in oktobra. Predvidoma
potrebujemo najem 16 do 50 sedežnih turističnih avtobusov in 8 sedežnih kombijev.
Sklop št. 2: posebni linijski prevozi
Izvajajo se na podlagi sklenjenih pogodb
z občinami, za Osnovne šole v Ljubljani in
primestnih občinah. Predvidoma potrebujemo najem 50, 32 in 20 sedežnih avtobusov
in 8 sedežnih kombijev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 21. 7. 2005 in/ali konec
20. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Sklop št. 1 – občasni prevozi potnikov: ob
sklenitvi okvirnega sporazuma bo potrebno
predložiti menično izjavo z bianco menico
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti, za znesek 500.000 SIT.
Sklop št. 2 – posebni linijski prevozi: v II.
fazi postopka bo moral ponudnik predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni 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 skupnem nastopanju, ki jo podpišejo vsi sodelujoči izvajalci
in ki mora natančno opredeliti nosilca posla
ter naloge in 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:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ima dovoljenje za opravljanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu in dovoljenje za opravljanje mednarodnih
avtobusnih prevozov potnikov v cestnem
prometu,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
4. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

5. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
6. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež; da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS. Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. licenca za opravljanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu in licenca
za opravljanje mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v cestnem prometu,
3. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
5. potrdilo izdano s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
6. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, samostojni podjetnik pa davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani izpostave
DURS ter poročilo poslovne banke, pri kateri ima odprt račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu za zadnjih
šest mesecev pred objavo javnega razpisa.
Predložena dokazila ne smejo biti starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je usposobljen
in sposoben izvesti predmet javnega naročila,
2. izpolnjeni dve strokovni priporočili ponudnika, o že prevzetih obveznostih (po pogodbah in voznih redih) v zadnjih dveh letih
z navedbo že angažiranih vozil in voznikov,
3. seznam vozil in voznikov, ki ga izda
izdajatelj licence, iz katerega je razvidno,
da bodo ob izvajanju javnega naročila vsi
vozniki izpolnjevali pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok,
4. izjava ponudnika, da seznam vozil in
voznikov izkazuje zadnje stanje,
5. izjava, da so ponudnikova vozila, s
katerimi opravlja prevoze vedno tehnično
brezhibna tako, da zagotavljajo varno vož-
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njo in ustrezno opremljena za razpisano vrsto prevoza,
6. izjava, da ponudnik v primeru okvare
vozila ali odsotnosti voznika zagotavlja nadomestno vozilo in/ali voznika,
7. izjava o urejenosti avtobusa in voznega osebja,
8. izjava, da ponudnik sam oziroma s
svojimi podizvajalci razpolaga z zadostnim
številom ustreznih vozil glede na potrebe
sklopa razpisa.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
3. izjava ponudnika, da rok plačila ni
krajši:
– za sklop št. 1: od 10 dni in
– za sklop št. 2: od 45 dni
od prejema računa,
4. izjava o resničnosti podatkov,
5. izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
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, Zakon o varnosti v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi 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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
za sklop št. 1:
1. ponujen popust,
2. povprečna starost vozil,
3. varnostni pasovi na vseh potniških
sedežih,
4. odzivni čas;
za sklop št. 2:
1. ponujen popust,
2. povprečna starost vozil,
3. varnostni pasovi na vseh potniških
sedežih.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 03/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 6. 2005 vsak
delavnik med 8. in 12. uro; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 03100 1005605502 pri SKB
d.d. Ljubljana, z namenom nakazila »plačilo
razpisne dokumentacije za JN 03/05 – ponudba za avtobusne prevoze« ali na glavni
blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2005 do 12.
ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski

potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 16. 8. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v I. fazi postopka ni predvidenega javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 25. 5. 2005.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 024068
Ob-15262/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 9 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje osebnih in lahkih dostavnih
vozil (do skupne nosilnosti 3,5 tone) iz
programa Renault.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovodna c. 90, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: servisiranje osebnih in
lahkih dostavnih vozil (do skupne nosilnosti
3,5 tone) iz programa Renault.
3) Obseg ali količina: servisiranje vozil
programa Renault v lasti naročnika – trenutno 131 vozil.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje vozil programa Renault v lasti naročnika – trenutno 131 vozil.
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 zahte-
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vanih sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cenik opravljenih storitev na uro,
2. cenik nadomestnih vozil,
3. plačilni pogoji,
4. popust na opravljene storitve,
5. popust na vgrajene rezervne dele.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 9 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 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: 30. 6. 2005 do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 1. 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: 27. 5. 2005.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Št. 61/2191/2005
Ob-15533/05
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: Saša
Lenarčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-44, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Sasa.lenarcic@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
Trifunovič, vsak dan od 10. do 14. ure, 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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 71/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje posekov dreves in čiščenje
podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in
400 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: EP Ljubljana, EP Maribor,
EP Podlog, EP Primorska oddelek Gorica,
EP Primorska oddelek Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 1. 9. 2005 do 1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
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.2.1.4) Drugi podatki: ogled odseka trase DV bo 13. 6. 2005 ob 10. uri. Zbor bo
pred upravno zgradbo RTP Beričevo, Beričevo 70, Dol pri Ljubljani.
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: 71/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
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račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 71/2005, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 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: 27. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-14902/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Cerknica, kontaktna oseba: Primož Žalec, Notranjska c. 44, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-79-10,
faks 01/709-31-75, elektronska pošta: Primoz.zalec@komunala-cerknica.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05.
II.5) Kratek opis: dobava večnamenskega komunalnega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične karakteristike – 40 točk,
– cena – 40 točk,
– rok dobave – 10 točk,
– plačilo – 5 točk,
– reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: Exprum d.o.o., kontaktna oseba: Roman Piškur, Celovška c. 62,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-75-58,
faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 25. 5. 2005.
JP Komunala Cerknica

Ob-14904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-37-57, elektronska pošta: info@sb-celje.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: dobava in montaža
ultrazvočnega aparata, št. 4/04.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
ultrazvočnega aparata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elmed Aleš Gospodarič s.p., kontaktna oseba: Aleš Gospodarič, Goriška ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,000.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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, Ur. l. RS, št. 112 z dne 12. 11. 2004,
Ob-30475/04.
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: 24. 5. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-14990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož, kontaktna oseba: Eda Bizjak Miloševič, Hrvatini 137, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/651-46-70, faks 05/651-40-70, elektronska pošta: os.hrvatini@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 5,773.740,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,429.267,90 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Era Disgro d.o.o., Goriška 68,
5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 71.610 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Mariva Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, Portorož; Delmar
d.o.o., Industrijska 12, 6310 Izola.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,218.889 SIT; 1,913.949,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana; Agroind Vipava 1894 d.d., Vinarska 5,
5271 Vipava.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,954.153,40 SIT; 5,665.277,59
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Žito
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana; Mlinotest
kruh d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 7,168.920,50 SIT; 7,635.036,50
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 702.397,54 SIT; 722.092,46 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 878.538,71 SIT; 1,231.268,42
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: KZ Agraria
z.o.o., Ulica 15. maja 17, Koper; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,509.400 SIT; 4,738.928,46 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 787.869,39 SIT; 802.190,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 329.242,92 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,317.822,60 SIT; 5,166.061,71
SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,660.526 SIT; 2,721.552,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 31 z dne 25. 3.
2005, Ob-8238/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož
Ob-14992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Roba, kontaktna oseba: Klavdija Štokel Trobec, Ulica
Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/393-52-11, faks
05/393-52-12, elektronska pošta: racunovodstvo.osngir@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano, čistila in papirna galanterija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: Peloz d.o.o.,
Loke 1, 5000 Nova Gorica; Mip d.d., Panovška 1, 5102 Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 9,606.373 SIT; 10,522.981 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: Pivka
perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,221.148 SIT; 3,333.137,03 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: Era Disgro d.o.o., Goriška 68,
5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 186.620 SIT; 208.320 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjene ribe: Mercator Goriška
d.d., Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 344.487,50 SIT; 361.944,61 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče;
Agroind Vipava 1894 d.d., Vinarska 5, 5271
Vipava.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 8,307.204,85 SIT; 9,067.713 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina; Pecivo d.d., Rejčeva 26, 5000
Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 5,816.587,35 SIT; 7,046.933,95
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica; Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290
Šempeter pri Gorici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,498.092,05 SIT; 1,730.358 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 663.887 SIT; 1,003.445,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Agrogorica
d.d., Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter
pri Gorici; Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 6,349.851,83 SIT; 7,483.679 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: konzervirano sadje in zelenjava:
Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290
Šempeter pri Gorici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,781.439,16 SIT; 2,861.298,57
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 283.185 SIT; 364.343 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar
Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana
– Črnuče; Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,654.681,45 SIT; 5,208.368,90
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Era Disgro d.o.o., Goriška 68, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 5,596.097,48 SIT; 6,378.739,57
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Vafra commerce d.o.o., Griže
125, 3302 Griže; Johnson Diversey d.o.o.,
Tržaška 37a, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: Cena: 5,559.414,36 SIT; 8,319.410,62
SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Makom Tatjana
Krenker s.p., Koroška 64, 3320 Velenje;
Mercator Goriška d.d., Nikole Tesle 10, 5290
Šempeter pri Gorici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 3,014.880 SIT; 4,653.660 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 31 z dne 25. 3.
2005, Ob-8237/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Osnovna šola Ivana Roba
Ob-14996/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, kontaktna oseba: Ivan Brajdič, Tončka Dežmana
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-15-00,
faks 04/280-15-29.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe šolske kuhinje: kruh
in pekovski izdelki; meso sveže; mesni izdelki in jajca; perutnina in izdelki; mleko in
mlečni izdelki; krompir; sadje in zelenjava;
zmrznjena zelenjava, sadje; ribe; mlevski
izdelki in testenine; sirupi in sadni sokovi;
ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 50 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki:
Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,307.810
SIT, najvišja ponudba 4,403.592,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: meso sveže: Jurmes
Trgovina d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV) najnižja ponudba 1,706.820
SIT, najvišja ponudba 1,938.305 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. 3: mesni izdelki in jajca:
Jurmes Trgovina d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ali: najnižja ponudba 1,087.950 SIT, najvišja ponudba
1,215.687,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: perutnina in izdelki: Jurmes Trgovina d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 662.150
SIT, najvišja ponudba 827.027 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,928.569,50
SIT, najvišja ponudba 2,986.990 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: krompir: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1001 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 230.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: sadje in zelenjava:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1001
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,625.350
SIT, najvišja ponudba 1,676.867,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: zmrznjena zelenjava,
sadje: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 407.352,40
SIT, najvišja ponudba 507.466,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: ribe: Kvibo, d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): najnižja ponudba 321.500
SIT, najvišja ponudba 445.395 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: mlevski izdelki in testenine: Mlinotest d.d. Ajdovščina, Pekarna
PEKS Škofja Loka, Kidričeva c. 53, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 168.800
SIT, najvišja ponudba 278.995 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: sirupi in sadni sokovi:
Nektar & Natura d.o.o., Zg. Jarše, Kamniška
c. 24, 1235 Radomlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 876.510
SIT, najvišja ponudba 1,931.945 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: ostalo prehrambeno
blago: Impuls, Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 899.962,80
SIT, najvišja ponudba 1,234.697,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ob-14997/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenije, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 21-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja rezervnih delov za zabojnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21/B: Tokam, d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Kampuš, Sp. Ščavnica 74a, 9250 Gornja Radgona, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,924.563,40 SIT;
najnižja ponudba: 22,924.563,40 SIT, najvišja ponudba: 22,924.563,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 21/B.
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: da; Ob-6130/05 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: 24. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15000/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Dravograd,
kontaktna oseba: Zdravko Flis, Koroška
cesta 39, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/878-78-45, faks 02/878-78-30, elektronska pošta: zdravko.ﬂis@intereuropa.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: 161/2005.
II.5) Kratek opis: dobava nadgradnje
gasilskega vozila GVC 16/25 na šasiji
MAN 14.280 4x4 BB.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
– najnižja cena – 70 točk,
– garancijska doba – 10 točk,
– rok plačila – 12 točk,
– reference – 8 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 161/2005: Webo Maribor
d.o.o., kontaktna oseba: Vidko Karmel, Ulica
heroja Jevtiča 11, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-32-43, faks 02/234-32-44, elektronska pošta: vidko@webo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,973.280 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: 161/2005.
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: da; Ob-7029/05, št. 23-24 z dne
11. 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: 25. 5. 2005.
Prostovoljno gasilsko
društvo Dravograd

Ob-15178/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: zamenjava starega CT
aparata z novim 32 ali večrezinskim CT
z opcijami in nabava delovne postaje za
obdelavo slik z opcijami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena ponujene opreme in cena vzdrževanja,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Auremiana d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Bogatec, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/73-11-345, 73-11-344, faks 05/73-11-350,
elektronska pošta: info@auremiana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: za opremo 248,953.810
SIT; za vzdrževanje 14,700.000 SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7517/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-15179/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba: Loti Pečnik, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-08-22, faks 01/505-92-70, elektronska pošta: loti.pecnik@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/2005.
II.5) Kratek opis: računalniška oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok dobave (krajši od 30 dni),
– certiﬁkat MS HCL for Windows Catalog
for Windows XP(*) – za računalnik,
– garancijski rok (krajši od garancijskih
rokov, ki so navedeni kot pogoj),
– programska oprema: Desktop management SW proizvajalca računalnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/2005 – sklop 1:
Askpro d.o.o., kontaktna oseba: Vito Molan,
Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, tel. 01/43-30-598, faks 01/43-30-625,
elektronska pošta: info@askpro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,133.400 SIT
+ DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 01/2005 – sklop 2:
Askpro d.o.o., kontaktna oseba: Vito Molan,
Glonarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-30-598, faks 01/43-30-625,
elektronska pošta: info@askpro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,563.980 SIT + DDV.
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: JN 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-15180/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Damjan Grmek, Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: minka.dolic@lipica.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil in drugega potrošnega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,194.382 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– odzivni čas,
– lastno proizvodnjo,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Era Disgro, d.o.o., kontaktna oseba: Dobrila Strehar, Goriška cesta 68, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/366-44-13, faks
05/366-44-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,529.962,70 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:
Mercator, d.d., kontaktna oseba: Trope Srečo, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,544.793,48 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 sto-
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ritev: Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Cencelj, Cesta
15. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
01/530-79-34, faks 01/530-79-33, elektronska pošta: kzm.bostjan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,506.527,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Ecowash, d.o.o., kontaktna oseba: Klavdij
Maršič, Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/640-09-60, faks 05/640-09-61,
elektronska pošta: ecowash@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,560.076,40 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: Delmar, d.o.o., Izola, kontaktna oseba:
Jože Skočaj, Industrijska cesta 12, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/66-32-700, faks
05/66-32-718.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,849.949,30 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:
Brumec-Ručigaj, d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Žinič, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70,
elektronska pošta: igor@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,691.611,065 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:
Mlinotest Živilska industrija d.d. Ajdovščina,
kontaktna oseba: Drešček Stanka, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-45-38, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,639.483,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tomex, d.o.o., Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 21, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel.
05/714-16-60, faks 05/714-23-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54.250 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:
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo,
d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec,
Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel.
03/713-38-00, faks 03/713-38-41, elektronska pošta: stefka-topolovec@mlekarna-celeia.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,537.877,13 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:
Agrogorica, d.d., kontaktna oseba: Branka
Marušič, Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-30-11,
faks 05/330-30-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,029.506,65 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:
Kras, d.d., kontaktna oseba: Jolanda Race,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/640-14-70, faks 05/640-14-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,784.550,79 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37698/04.
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: 24. 5. 2005.
Kobilarna Lipica
Št. 13/05
Ob-15305/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-09,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3-B/05.
II.5) Kratek opis: sanitetno reševalno
vozilo z medicinsko opremo.
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:
– 95% cena,
– 5% plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN3-B/05: Medicop
– medicinska oprema, d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Podlunšek, Obrtna ulica
43, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/531-12-03, faks 02/531-17-26, elektronska pošta: medicop@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,123.084 SIT;
najnižja ponudba 12,123.084 SIT, najvišja
ponudba 12,123.084 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005, Ob-6160/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Št. 26/05
Ob-15307/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve,
Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-09,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2-B/05.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: dentalna pohištvena in strojna
oprema ter aparature
II. sklop: razni medicinski aparati in
oprema:
II/A. medicinski aparati in oprema za laboratorij,
II/B. medicinski aparat in oprema za psihologijo,
II/C. medicinski aparat in oprema za
oftalmologijo,
II/D. medicinski aparat in oprema za mamograﬁjo,
II/E. medicinski aparat in oprema za kardiologijo,
II/F. medicinski aparat in oprema za ginekologijo,
II/G. ostali medicinski aparati in oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. sklop: 21,500.000 SIT,
II. sklop: 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
I. sklop:
– 60% – cena,
– 25% – kompatibilnost z obstoječo opremo in servis,
– 10% – tehnične prednosti,
– 5% – plačilni pogoji;
II. sklop:
– 95% cena,
– 5% plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2-B/05:
I. Dentalna pohištvena in strojna
oprema ter aparature: Dentalia, d.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Lučič, Celovška
197,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/583-77-30,
faks
01/510-32-15,
elektronska pošta: info@dentalia.si.
II/A. Medicinski aparati in oprema
za laboratorij: Mollier, d.o.o., kontaktna oseba: Roman Šumak, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-84-00, faks 03/428-84-02, elektronska pošta: info@mollier.si.
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II/E. Medicinski aparat in oprema za kardiologijo
II/G. Ostali medicinski aparat in oprema: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/585-42-11,
faks
01/585-42-98, elektronska pošta: andrej.novak@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
cena:
I.
21,058.093,44
SIT,
II/A. 3,028.323,86 SIT, II/E. 654.808,80 SIT,
II/G. 2,849.416,88 SIT; najnižja ponudba I.
20,922.581,45 SIT, II/A. 3,028.323,86 SIT,
II/E. 654.808,80 SIT; najvišja ponudba I.
24,161.442,68 SIT, II/A. 3,028.323,86 SIT,
II/E. 654.808,80 SIT; najnižja ponudba: II/G.
2,849.416,88 SIT; najvišja ponudba: II/G.
2,901.283,20 SIT.
Valuta: SIT (z DDV).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: I. sklop: 3;
II/A. sklop: 1; II/E. sklop: 1; II/G. sklop: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005, Ob-6158/05.
VI.7) Drugi podatki: za sklop II/B. in II/D.
naročnik ni dobil nobene ponudbe in bo razpis ponovil, za sklop II/C. bo naročnik pozval
ponudnike k predložitvi aparatov na preizkus, za sklop II/F. se naročnik zaradi funkcionalnosti pri delu ne bo odločil za kolposkop
na kolesih in bo razpis ponovil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 025-17/2005
Ob-15309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: različne vrste žitaric oziroma na osnovi teh pripravljena
krma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,963.134 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. 025-17/2005 – sklop
11, 14, 15 in 16: Raiffaeisen d.o.o., kontaktna oseba: Križnik Slavko, Industrijska 8,
2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/720-05-54,
faks 02/720-05-53, elektronska pošta: raiffaeisen@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,048.000 SIT.
Valuta: 45 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. 025-17/2005
– sklop 8, 9, 10, 12, in 13: Mlinopek d.d.,
kontaktna oseba: Alojz Glavač, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/534-16-20, faks 02/534-10-73, elektronska pošta: info@mlinopek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,390.000 SIT.
Valuta 30 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. 025-17/2005 – sklop 17:
KZ Krka, kontaktna oseba: Darinka Nardin,
Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-18-00, faks 07/393-18-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,494.720 SIT.
Valuta 30 dni
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 025-17/2005 Ob-9479/05 z dne
8. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 05-0330
Ob-15315/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/722-01-00, faks 01/721-42-31, elektronska pošta: Jure.vrhovec@domzale.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: pohištvo in oprema za novo
Domžalsko knjižnico v Mercatorjevem centru.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištva in opreme za novo
knjižico v Mercatorjevem centru v Domžalah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40510-1/05: UMT d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kotnikova ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/438-67-60, faks 01/231-70-89, elektronska pošta: umt@umt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,275.880 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510–1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 05-50102, Ob-6736/05 z dne
11. 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: 27. 5. 2005.
Občina Domžale
Ob-15571/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tabor, kontaktna oseba: Lilijana
Štor, Tabor 21, 3304 Tabor, Slovenija, tel.
03/705-70-80, faks 03/705-70-86, elektronska pošta: obcina.tabor@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni najem s postopnim odkupom za novogradnjo – Podružnična osnovna šola Tabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2005–POŠ: Hypo
leasing Celje, d.o.o., kontaktna oseba: Jurij
Esih, Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-73-18, faks 03/425-73-11,
elektronska pošta: jure.esih@hypo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 253.320 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7044/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Tabor
Ob-15572/05
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: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@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: 7/05.
II.5) Kratek opis: raziskovalna oprema
»CLOVER DETEKTO«, subvencionirana
s strani MVZT, paket XII, zap. št. 152,00.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,976.622,43 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: karakteristike raziskovalne opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7/05: Saint-Gobain
Crystals, kontaktna oseba: Frans Kniest, P.O.B.3093, NL-3760 DB Soest, The
Netherlands, tel. 0031356019700, faks
0031356029214.
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: 7/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo je oddano v
skladu z določili 2. točke 84. člena ZJN-1A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-15750/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: nakup osebnih računalnikov z LCD zasloni (300 kosov) in
– sklop 2: nakup prenosnih računalnikov (100 kosov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60 mio SIT za sklop 1 in 40 mio SIT
za sklop 2 (ocenjena vrednost je z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Marand inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič,
Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: http://www.marand.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 60,936.120 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 02: Unistar LC
d.o.o., kontaktna oseba: Drago Leben, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-55-502, faks 01/47-55-600, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni
naslov: http://www.unistarlc.si/.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,350.120 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 005/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 28 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7717/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Gradnje
Ob-15183/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina
Komenda, kontaktna oseba: Marjan Potočnik,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. 01/724-74-00, faks 01/834-13-23, elektronska pošta: marjan.potocnik@komenda.si,
internetni naslov: www.komenda.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41405-0002/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba pločnika in
rekonstrukcije ceste Križ pri Komendi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji – ponudbena cena in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 41405-0002/2005:
Gratel d.o.o., kontaktna oseba: Drago Strafela, Skorba 40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-50-40, faks 02/788-50-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,419.885,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41405-0002/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 11. 3. 2005,
Ob-7021/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Občina Komenda
Ob-15264/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Irena Meško
Kukovec, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slove-

nija, tel. 02/74-15-300, faks 02/74-15-331,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 90000-00003/2005 4 17.
II.5) Kratek opis: izgradnja raziskovalne vrtine Ormož 1-g.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – do 100 točk,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – največ 23 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/2005: Nafta Geoterm
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Kraljić,
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija,
tel. 02/577-21-00, faks 02/577-23-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 150,044.090 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): 12,357.452 SIT. Delež: 8,24%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90000-3/2005 4 17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 4. 2005 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1218/05 z dne 21. 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: 27. 5. 2005.
Občina Ormož
Ob-15265/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba:
Jordan Hrvatin, dipl. inž. str., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-494, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: jordan.hrvatin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradnja čistilne naprave Prečna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 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: VGP Novo mesto d.d., kontaktna
oseba: Alojz Lovko, univ. dipl. inž. grad.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-05-50, faks 07/393-05-81.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 64,790.040,48 SIT brez DDV.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 17-18/05 – Ob-5003/05 z dne
25. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-15301/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-52, faks 04/237-31-07,
elektronska pošta: bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.5) Kratek opis: ureditev Reginčeve
ulice v Kranju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0315/2004-46/09:
Gradbinec gip, gradbeništvo, d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir Bavdaž, dipl. ekon.,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/271-10-00, faks 04/271-10-15, elektronska pošta: info@gradbinec-gip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,618.375,86 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:
16. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2822/05 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: 27. 5. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 10581/05
Ob-15416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ribizel Šket, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/886-11-70, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si, internetni naslov: objave@uradni-list.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-04/05-T.
II.5) Kratek opis: sanacije izolacije na
magistralnem razvodu CRTP – priklop
Šoštanj, faza A, B, C, D, E, F.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Esotech d.d., kontaktna oseba: Marko Škoberne, Preloška c. 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-45-00, faks 03/899-46-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,257.392,42 SIT
– faza A, E.
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: Arkus d.o.o., kontaktna oseba: Janko
Korošec, Ižanska cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/664-610, faks
01/427-26-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,980.889,40 SIT
– faza C.
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:
AKZ d.o.o., kontaktna oseba: Milan Novak,
Lokovica 6a, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel.
03/891-10-66, faks 03/891-10-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,491.754,16 SIT
– faza B, F.
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:
Termoizolacije in kleparstvo, Jani Kavtičnik
s.p., kontaktna oseba: Jani Kavtičnik, Mariborska cesta, 2370 Dravograd, Slovenija,
tel. 02/878-32-43, faks 02/878-32-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,855.720,06 SIT
– faza D.
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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 42-43/2002 – Ob-68917 z dne
17. 5. 2002.
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: 30. 5. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 10581/05
Ob-15417/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ribizel Šket, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/886-11-70, faks 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-05/05-T.
II.5) Kratek opis: sanacije izolacije na
magistralnem razvodu Šoštanj–Pohrastnik faza II in faza III, faza A, B, C, D, E, F.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,000.000 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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Esotech d.d., kontaktna oseba: Marko Škoberne, Preloška c. 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-45-00, faks 03/899-46-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,822.799,28 SIT
– faza A, E, F.
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: Arkus d.o.o., kontaktna oseba: Janko
Korošec, Ižanska cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/664-610, faks
01/427-26-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,831.733,60 SIT
– faza C.
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:
Termoizolacije in kleparstvo, Jani Kavtičnik
s.p., kontaktna oseba: Jani Kavtičnik, Mariborska cesta, 2370 Dravograd, Slovenija,
tel. 02/878-32-43, faks 02/878-32-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,701.822,97 SIT
– faza D.
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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 42-43/2002 – Ob-68918 z dne
17. 5. 2002.
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: 30. 5. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
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Ob-15536/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel.03/757-33-60, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, internetni naslov: http://www.slovenskekonjice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z dobavo,
vgradnjo in priklopom opreme za prenovo Osnovne šole Ob Dravinji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 271,303.128 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: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z dobavo,
vgradnjo in priklopom opreme za prenovo
Osnovne šole Ob Dravinji: Granit d.d., kontaktna oseba: Boris Ignjatovič, Ljubljanska
69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/844-30-00, faks 02/818-14-28, internetni
naslov: http://www.granit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 235,351.341 SIT, najnižja
ponudba 235.351.341 SIT, najvišja ponudba
287,141.166,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 106,580.000 SIT.
Delež: 45%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
465-10-0002/2005-500.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 8263/05 z dne 25. 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: 27. 5. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Št. 921/05/05
Ob-15722/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/252-32-45, elektronska pošta:info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela pri izvedbi IVD del kletnih prostorov Pravne fakultete Univerze
v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,988.600 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: Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o., kontaktna oseba: Sašo Horvat,
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gr. inž., Kraigherjeva ulica 19B, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-15-60, faks 02/729-15-71, elektronska pošta: ptz-lipa.lenart@siol.net, internetni naslov: http://www.lipa-lenart.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,381.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6163/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta

Storitve
Ob-14998/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-011/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje INTEL-Dell strežnikov – za dobo
6 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 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. RTV-011/2005-1LODP/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-011/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5005/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela le ena nesprejemljiva
ponudba.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-14999/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-026/2005-1L-POG/S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje INTEL-Dell strežnikov – za dobo
6 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 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. RTV-026/2005-1LPOG/S: FMC Distribucija in računalniške
storitve d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-51-04, faks 01/520-51-80, elektronska pošta: Joze.knez@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 559.800
SIT mesečni pavšal.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-026/2005-1LPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5005/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 5. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-15298/05
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: Mihael Kuzmič,
Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-02, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: mihael.kuzmic@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-13/05.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev fotokopiranja in skeniranja.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT letno; 18,000.000 SIT
za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno vrednost – 70 točk,
– urgentni odzivni čas – 20 točk,
– odzivni čas za redna naročila – 10
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-13/05: Copy, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vojko Zabukovec, Verovškova 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/360-22-90, faks 01/360-22-92, elektronska pošta: copy@email.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7,651.831
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-13/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8900/05 z dne 1. 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: 27. 5. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-15299/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rudnik Žirovski vrh d.o.o., kontaktna
oseba: Brane Lahajnar, univ. dipl. inž.
el., Todraž 1, SI-4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. +386(0)4/515-93-00, faks
+386(0)4/515-93-99, elektronska pošta:
brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nadzor pri izvajanju del končne
ureditve odlagališča rudniške jalovine
Jazbec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. reference ponudnika ali skupine ponudnikov/konzorcija in podizvajalcev,
2. reference ključnega osebja,
3. ponudbeno ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: DDC
Svetovanje inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Jana Sommeregger Primožič,
Kotnikova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/306-81-00, faks
+386(0)1/306-81-70, elektronska pošta:
jana.sommeregger-primozic@dd-ceste.si,
internetni naslov: http://www.dd-ceste.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,900.000 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:
27. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9007/05 z dne 1. 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: 27. 5. 2005.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Ob-15413/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.51.
II.5) Kratek opis: reprodukcijsko kartografske storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
18,657.835 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– izvedbeni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 002/2005:
Geodetski zavod Slovenije, d.d., kontaktna oseba: Miro Prešeren, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-71-21, faks 01/231-04-34, elektronska pošta: Jurij.hudnik@gzs-dd.si, internetni
naslov: www.gzs-dd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,829.460 SIT, najnižja
ponudba 17,829.460 SIT brez DDV, najvišja
ponudba 19,911.200 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90005-1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-5136/05 z dne 25. 2. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-15414/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
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Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje TK sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,760.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – mesečni pavšal – 60%,
2. cena vzdrževalne ure – 20%,
3. kadri – 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3395/05 z dne 4. 2. 2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik izbora ni
opravil, ker ni prejel nobene pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 5. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-15415/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: BGP
Kranj, Kidričeva 38 a, 4000 Kranj, kontaktna
oseba: Mihela Šifrer, tel. 04/208-28-45, mihela.sifrer@BGP-Kranj.si
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1)Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 1 JN/2005 – pranje perila.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev pranja
perila za dveletno obdobje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni pogoji in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Periteks d.o.o., Blatnica 2, 1236 Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 198 SIT/kg neopranega
perila (13,860.000 SIT/eno leto za 70.000
kg perila).
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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da Ur. l. RS, št. 38, Ob-1034/05 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: 30. 5. 2005.
BGP Kranj
Ob-15747/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Tržni inšpektorat RS, kontaktna oseba: Mojca
Žirovnik, Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-87-00, elektronska pošta:
mojca.zirovnik@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

4198 /

Št.

54 / 3. 6. 2005

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: LVD/2005.
II.5) Kratek opis: opravljanje preskusov
ustreznosti električne opreme z veljavnimi predpisi glede varnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. LVD/2005: SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-82-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Tržni inšpektorat RS
Ob-15748/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Tržni inšpektorat RS, kontaktna oseba: Mojca
Žirovnik, Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-87-00, elektronska pošta:
mojca.zirovnik@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: opravljanje preskusov
ustreznosti strojev in opreme z veljavnimi predpisi v proračunskem l. 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MD/2005: Zavod za
varstvo pri delu, Chengdujska c. 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-51-00, elektronska pošta: info@zvd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,000.000 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MD/2005.
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. 141 z dne 30. 12.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 5. 2005.
Tržni inšpektorat RS
Ob-15751/05
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
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cesta 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 4.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.12.11.00-1; dodatni predmet, glavni besednjak: 64.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 006/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: storitve mednarodne
ekspresne dostave dokumentnih pošiljk
po sistemu od vrat do vrat za dostavo iz
Ljubljane v tujino.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): največ do 35 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklopi: 5, 9, 13, 14, 19, 21, 30, 33, 39: Intereuropa d.d., Koper Filiala UPS, kontaktna oseba: Damijan Veber, Zg. Brnik 130,
4210 Brnik, Slovenija, tel. 04/281-12-42,
faks 04/281-12-42, elektronska pošta: damijan.veber@intereuropa.si, internetni naslov: www.intereuropa.si.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-15005/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-02/2005-ident 95643.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
izgradnjo in vzdrževanje elektro-energetskih vodov in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 500.000 SIT,
2. sklop: 5,000.000 SIT,
3. sklop: 10,000.000 SIT,

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklopi: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39: DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o., kontaktna oseba: Jožica Markelj, Planjava 4, IOC Trzin, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/588-78-00, faks 01/588-78-88,
elektronska pošta: jozica.markelj@dhl.com,
internetni naslov: www.dhl.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: 006/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 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-9600/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 39. sklop se uporabi veljavni cenik skladno z navodili ponudnikom.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 5. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve

4. sklop: 15,000.000 SIT,
5. sklop: 5,000.000 SIT,
6. sklop: 250.000 SIT,
7. sklop: 8,500.000 SIT,
8. sklop: 10,000.000 SIT,
9. sklop: 6,000.000 SIT,
10. sklop: 33,000.000 SIT,
11. sklop: 6,000.000 SIT,
12. sklop: 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-02/2005-ident
95643:
– sklop: 8 – konzole za 50 kV DV: Dalen d.o.o., kontaktna oseba: Simon Skalič,
Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-15-97, faks 01/256-15-96;
– sklop: 6 – izolatorji-keramični, 7 – progovna stikala, 9 – odvodniki 20 kV: Tehmar
d.o.o., kontaktna oseba: Davorin Korpar,
Panonska ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-15-00, faks 02/450-15-50;
– sklop: 4 – vodniki PAS: Telma Trade d.o.o., kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-31-00, faks 01/562-14-70;
– sklop: 2 – PVC cevi, valjanec: Eltez
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Maksin,
Šlandrova 10, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-17-40, faks 01/561-17-22;
– sklop: 10 – NN plastične omarice,
11 – kostanjevi drogovi: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič, C.
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-93-00, faks 01/589-94-09;
– sklop: 1 – varovalke 24 kV: Merkur
d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, C.
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na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/258-80-00, faks 04/258-88-05.
– sklop: 5 – izolatorji-silikonski: IzoElektro d.o.o., kontaktna oseba: Vlasta Ledinek,
Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija, tel. 02/655-55-00, faks
02/655-55-01;
– sklop: 3 – betonski drogovi, 12 – ritter klešče, drogovniki: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar, Šlandrova
8a, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/560-21-30, faks 01/560-21-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 449.700 SIT,
2. sklop: 5,327.500 SIT,
3. sklop: 5,975.597 SIT,
4. sklop: 10,560.000 SIT,
5. sklop: 6,569.500 SIT,
6. sklop: 199.200 SIT,
7. sklop: 3,737.000 SIT,
8. sklop: 8,971.920 SIT,
9. sklop: 2,604.000 SIT,
10. sklop: 28,644.380 SIT,
11. sklop: 11,980.000 SIT,
12. sklop: 26,811.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 12.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-02/2005ident 95643.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
111,830.297 SIT brez DDV.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
17-18 z dne 25. 2. 2005, Ob-5143/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.

Storitve
Št. 14/2271/2005
Ob-15728/05
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:
Janko Recer, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-23-12, elektronska pošta:
Janko.Recer@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.

Št.

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: 90/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca na
podlagi 110. člena ZJN-1 za prenovo poslovnih procesov, 2. in 3. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,990.400 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 90/2005: Our
Space, d.o.o., kontaktna oseba: Marko
Skube, Malnarjeva 47, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/242-53-81, faks
++386/1/242-53-82, elektronska pošta: Marko.skube@ourspace.com, internetni naslov:
www.ourspace.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,990.400 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 90/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 16,990.400 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 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: 27. 5. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Ob-15175/05
Nadgradnja informacijskega
sistema IAKS ter ﬁtosanitarnega
in veterinarskega informacijskega
sistema
Uradni list RS, št. 54/05, Ob-15175/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v Ljubljani, Slovenija, namerava skleniti pogodbo za nakup računalniške programske opreme za manipulacijo
graﬁčnih prostorskih podatkov s ﬁnančno
pomočjo programa PHARE 2003, programa Evropskih skupnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.php.
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
4. 7. 2005 do 10. ure (sledite določilom razpisne dokumentacije).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4199

Ob-15176/05
Upgrading of Information System
within IACS and Phytosanitary and
Veterinary Information System
Ofﬁcial Gazette of the RS, No 54/05,
Ob-15176/05
Ministry of Agriculture, Forestry and
Food intends to award a supply contract
for Software for Spatial Data manipulation in Ljubljana, Slovenia with ﬁnancial
assistance from the PHARE 2003 programme of the European Communities.
The tender dossier is available from:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.php.
The deadline for submission of tenders
is 10.00 hours local time on July 4th, 2005
(follow provisions in the tender dossier).
Ministry of Agriculture,
Forestry and Food
Št. 16/05

Ob-15522/05

Razveljavitev razveljavitve razpisa za
izbor gradbenih del
Čiščenje odpadnih voda povodja
spodnje Save – Čistilna naprava
in kanalizacijski sistem Sevnica,
Slovenija
1. Številka objave razpisa EuropeAid/
119543/D/W/SI.
2. Datum objave razpisa: 23. april
2004.
3. Številka objave razveljavitve razpisa:
Ob-32360/04, Ob-32361/04.
4. Datum objave razveljavitve razpisa:
26. november 2004.
5. Program: ISPA.
6. Podpisnik pogodbe: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, SI-8290 Sevnica, Slovenija.
7. Število prejetih ponudb: 4.
8. Obrazložitev: v postopku revizije postopka javnega naročanja je Državna revizijska komisija izdala sklep št.
018-107/05-33-743 z dne 22. 4. 2005, s
katerim je razveljavila odločitev naročnika
o razveljavitvi razpisa.
Občina Sevnica
Št. 16/05

Mednarodni razpisi

Stran

Ob-15523/05

Cancellation of the cancellation of
works tender procedure
Wastewater treatment of down stream
Sava River Basin – WWTP and Sewage
system Se vnica, Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/119543/D/W/SI.
2. Publication date: 23rd April 2004.
3. Number of cancelation of works tender
procedure: Ob-32360/04, Ob-32361/04.
4. Cancelation date: 26th November
2004.
5. Programme: ISPA.
6. Contracting Authority: Municipality of
Sevnica, Glavni trg 19a, SI-8290 Sevnica,
Slovenia.
7. Number of tenders received: 4.
8. Explanation: In the procedure of the
public procurement review procedure the
National Review Commission issued the
decree no. 018-107/05-33-743, dated 22nd
April 2005, in which it cancels the decision
of the Contracting Authority on the cancellation of tender procedure.
Municipality of Sevnica

Stran

4200 /

Št.
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Javni razpisi
Št. 430-66/2005-3

Ob-15330/05

Popravek
V javnem razpisu za povečanje konkurenčnosti malih, srednjih in velikih podjetij
do 700 zaposlenih (Ob-13660/05), ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
20. 5. 2005, str. 3750-3753, so popravki
naslednji:
1. V naslovu javnega razpisa ''Javni
razpis za povečanje konkurenčnosti malih,
srednjih in velikih podjetij do 700 zaposlenih'' se doda v letu 2005.
Torej se nov naslov javnega razpisa glasi ''Javni razpis za povečanje konkurenčnosti malih, srednjih in velikih podjetij do 700
zaposlenih v letu 2005''.
2. V točki 2.2. Pogoji sodelovanja, se v
odstavku ''Do sredstev iz tega razpisa niso
upravičena podjetja, ki'' spremeni tekst v
deseti alinei:
Obstoječi tekst: ''– imajo za leto 2005
že podpisano pogodbo o soﬁnanciranju in
so končni prejemniki sredstev iz Evropskih
strukturnih skladov (ukrep 1.1. Evropskega
sklada za regionalni razvoj) oziroma so pridobila PHARE sredstva;'' se spremeni, tako
da se glasi:
Novi tekst:
''– imajo za leto 2005, na podlagi podpisane pogodbe ali na podlagi prejetega
sklepa, že odobreno soﬁnanciranje in so
oziroma bodo končni prejemniki sredstev
iz Evropskih strukturnih skladov (ukrep
1.1. Evropskega sklada za regionalni razvoj);''
''– so v letu 2005 pridobila PHARE sredstva za enak namen.''
3. V točki 2.3. Merila za izbiro projektov,
se pri kriterijih spremeni točka A.2.
Obstoječi tekst ''A.2. Preteklo poslovanje podjetja: povprečje zadnjih 3 let (padanje 0; podpovprečna rast 2; povprečna
rast 4; nadpovprečna rast 6) vsota (A.2.1:
A2.5.)'' se spremeni tako, da se
Novi tekst se glasi: '' A.2. Preteklo poslovanje podjetja v zadnjih 3 letih: vsota
(A.2.1:A2.5.)''.
4. V javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS je na str. 3572 prišlo do napake pri točki 3. glede višine sredstev.
Obstoječi tekst se glasi: ''Višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt v skladu z deležem soﬁnanciranja upravičenih
stroškov znaša najmanj 30,000.000 SIT in
največ 30,000.000 SIT''.
Nov oziroma pravilen tekst se glasi:
''Višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt v skladu z deležem soﬁnanciranja upravičenih stroškov znaša najmanj
3,000.000 SIT in največ 30,000.000 SIT''.
5. Deveta (9.) točka razpisa se dopolni,
tako, da se stavek
Obstoječi tekst ''Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo.................''
nadomesti z novim tekstom ''Ministrstvo
bo organiziralo informativne dneve za zainteresirana podjetja, ki bodo:
– v četrtek, 2. 6. 2005 ob 14. uri – Kolosej Ljubljana, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana;
– v ponedeljek, 6. 6. 2005 ob 10. uri
– Kolosej Koper, Verdijeva 4, 6000 Koper;
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– v sredo, 8. 6. 2005 ob 10. uri – Kolosej Ljubljana, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana;
– v četrtek, 9. 6. 2005 ob 14. uri – Kolosej Maribor, Loška 13, 2000 Maribor''.
6. V Prilogi k javnemu razpisu, se popravi vrednost v okviru podpodročja DGproizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,
umetnih vlaken (24.) za VELIKE gospodarske družbe:
Obstoječa vrednost ''13.764'' se nadomesti z novo: ''8.112''.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 022-252/2005/2

Ob-15418/05

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca
analiz ﬁzikalno-kemijskih, senzoričnih in
mikroskopskih lastnosti medu, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13659/05, 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. 316-64/2005
Ob-15420/05
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur.
l. RS, št. 79/99, 8/00 - popr., 52/02 - ZJA,
110/02 - ZGO-1 in 50/03 - odl. US, 51/04),
Zakona javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02
- ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04)
in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št.
49/03, 38/05), objavljamo
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
občinam za spodbujanje izdelave
energetskih zasnov občin, občinam,
lastnikom in upravljavcem javnih stavb
za spodbujanje izvajanja energetskih
pregledov javnih stavb in ustanov in
priprave investicijske dokumentacije
za projekte učinkovite rabe energije,
izrabe obnovljivih virov energije in
soproizvodnje toplote in električne
energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodeljevanje sredstev spodbude za izdelavo energetskih zasnov občin, izvajanje
energetskih pregledov javnih stavb in ustanov in pripravo investicijske dokumentacije
za projekte učinkovite rabe energije izrabe
obnovljivih virov energije in soproizvodnje
toplote in elektrike.
Razpis je namenjen občinam, lastnikom
in upravljavcem javnih stavb in ustanov.
Dodeljevanje nepovratnih sredstev
spodbude za izdelavo energetske zasnove občine.
Do dodelitve sredstev so upravičene občine, ki v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev za izdelavo energetske zasnove in ki:

– predvidevajo energetsko zasnovo, ki
zajema občino kot celoto in ne samo posamezne dele občine. Na razpis se lahko
prijavi tudi več občin s skupno energetsko
infrastrukturo in skupnim programom del
za izdelavo energetske zasnove. V tem
primeru vsaka občina nastopi kot samostojen prosilec, ki mora poleg ostale zahtevane dokumentacije predložiti tudi pisni
dokument o dogovoru za izdelavo skupne
energetske zasnove več občin;
– imajo sklenjeno pogodbo med občino
oziroma občinami in zunanjim izvajalcem
energetske zasnove, izbranim na javnem
razpisu v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Višina sredstev za spodbudo izdelave
energetske zasnove občine je v odvisnosti
od števila prebivalcev občine določena v
skladu z metodologijo, navedeno v razpisni
dokumentaciji, in znaša od 1,500.000 SIT
do največ 17,000.000 SIT. Višina sredstev
za spodbudo izdelave energetske zasnove
občine, kjer je bila le-ta že izdelana pred 5
ali več leti, znaša 2/3 višine, določene po
metodologiji glede na število prebivalcev.
Dodeljevanje nepovratnih sredstev
spodbude za izvedbo energetskega pregleda
Prosilci, ki jim je razpis namenjen, morajo za dodelitev sredstev spodbude izpolnjevati naslednje pogoje:
– skupna porabljena energija stavbe ali
več stavb, ki so predmet energetskega pregleda v preteklem letu mora biti večja od
300 MWh;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu z Zakonom o javnih naročilih, v kateri
mora biti natančno opredeljen obseg dela,
skladen z metodologijo izdelave energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– prosilec v zadnjih petih letih od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda istega objekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih
virov energije (Ur. l. RS, št. 49/03, 38/05).
Višina sredstev za spodbudo izvedbe
energetskega pregleda je odvisna od stopnje zahtevnosti in količine porabljene energije v preteklem letu in znaša med 250.000
SIT in 2,000.000 SIT. Bolj natančno je višina sredstev za spodbudo posameznega
pregleda podana v razpisni dokumentaciji.
Višina sredstev spodbude ne presega polovice višine zneska (brez DDV), navedenega v pogodbi med prosilcem in zunanjim
izvajalcem energetskega pregleda. Za izvedbo energetskega pregleda objekta, kjer
je bil pred 5 ali več leti pregled že izveden,
znaša višina sredstev spodbud 2/3 višine
za objekt, kjer se izvaja energetski pregled prvič.
Dodeljevanje nepovratnih sredstev
spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih
virov energije in soproizvodnje toplote in
elektrike:
Prosilci, ki jim je razpis namenjen, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu z Zakonom o javnih naročilih, ki ima
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priložen natančno naveden in razčlenjen
obseg dela;
– prosilec v zadnjih petih letih od Ministrstva ni prejel subvencije za pripravo
investicijske dokumentacije;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom s področja, ki ga ureja Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije (Ur. l.
RS, št. 49/03, 38/05);
– predmet predvidene naložbe je projekt učinkovite rabe energije, soproizvodnje
toplote in elektrike iz fosilnih goriv ali iz obnovljivih virov energije in izrabe obnovljivih
virov energije.
Priprava investicijske dokumentacije za
daljinsko ogrevanje s kurilnimi napravami
(razen mikrodaljinskih) na lesno biomaso,
za projekte raziskave potencialov obnovljivih virov energije in njihovega pretvarjanja
v obliko, primerno za energetsko rabo, (razen za projekte izrabe bioplina in deponijskega plina ki se energetsko izrabita na
mestu predelave), za naložbe v višini do
10,000.000 SIT (razen sistemov centralnega ogrevanja z lesno biomaso), ni predmet
tega razpisa.
Višina sredstev spodbud, ki je bolj podrobno podana v razpisni dokumentaciji,
znaša v odvisnosti od preliminarne višine
stroškov investicije od 250.000 SIT do največ 2,000.000 SIT. Višina spodbude ne presega polovico zneska pogodbe (brez DDV),
sklenjene med prosilcem in izvajalcem.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunskih postavkah »Intervencije v obnovljive
vire energije« in »Subvencioniranje učinkovite rabe energije« je za dodelitev sredstev
spodbud za predmete tega razpisa predviden skupni znesek v višini 53,000.000
SIT.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca marca leta 2006.
5. Rok v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prišle na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem
do 15. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti poslane na naslov MOP-Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, jasno
označene z naslovom prosilca, napisom
»Vloga – Ne odpiraj!« z navedbo predmeta
soﬁnanciranja in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Predpisana
oblika označbe je prikazana v razpisni dokumentaciji.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek, 20. 6. 2005, nato pa vsak tretji delovni
ponedeljek v mesecu do porabe razpisanih
sredstev, na Ministrstvu za okolje in prostor,
na lokaciji Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, ob
15.30. Odpiranja vlog ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za naslednja
odpiranja, ki tudi ne bodo javna, bo 20 dni
po vsakokratnem odpiranju dosegljiv po telefonu 01/300-69-97 in po elektronski pošti
na naslovu dragotin.zivkovic@gov.si.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Brezplačno
razpisno
dokumentacijo lahko prosilci naročijo po faksu:

01/300-69-91), naročijo po elektronski pošti
info.aure@gov.si, ali pa jo dvignejo s spletne strani »www.aure.si«.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 4302-2/2005/1
Ob-15323/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Ur.
l. RS-MP, št. 29/99) ter na podlagi Protokola četrtega zasedanja skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje (27. 4. 2005, Washington, ZDA), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Združenimi
državami Amerike v letih 2006–2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
A. Soﬁnanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših obiskov od 15 dni
do 1 meseca.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZDA;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije (do
100 EUR na noč) in dnevnice za ameriške
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije (do
100 EUR na noč) in 400 EUR mesečno v
SIT protivrednosti za ameriške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi
obiski – 15 do 30 dni).
B. Soﬁnanciranje do 10 skupnih slovensko ameriških raziskovalnih projektov, ki jih
neposredno ﬁnancirajo ameriške agencije
(NSF, NIST, NIH, EPA, USDA, DOE) in so
raziskovalci iz RS prijavljeni v projektu kot
tuji partner.
Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje v
višini do 2,500.000 letno. Sredstva se lahko
uporabijo za izmenjave v skladu z določili
pod 3. točko javnega razpisa ter za stroške
raziskav (stroški inštrumentov in opreme,
ki se izključno in stalno uporablja za raziskovalne aktivnosti, stroški za svetovalne in
podobne storitve, dodatni skupni stroški, ki
nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja ter drugi operativni stroški,
ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
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– projekti pod točko A. so 2-letni, projekti pod B. so v načelu 2-letni oziroma je
trajanje usklajeno s trajanjem projekta na
ameriški strani;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave s področja naravoslovno-matematičnih,
tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih ved, s poudarkom
na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih
raziskavah ter predvsem s področja okolja
(vključno z znanostmi o morju) in zdravja,
biotehnologije na področju hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
ter
– izvajajo s strani agencije ﬁnancirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije ﬁnancirane oziroma soﬁnancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije
na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (ARRS-MS-US-05/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti
predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-ZDA06-07@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno
vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
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– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja
predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 za predmet razpisa pod A oziroma v skladu s trajanjem
projekta na ameriški strani za predmet razpisa pod B.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
ZDA v letih 2006-2007«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ZDA06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave
morajo prispeti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost RS,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 18. novembra 2005 do 12. ure. Prve
štiri strani prijavnega obrazca morajo po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ZDA06-07@arrs.si do vključno petka,
18. novembra 2005 do 12. ure. Za pravilno
oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija
agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v decembru
2005.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni tudi na spletni strani
agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg
OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Št. 4302-3/2005/1
Ob-15404/05
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za izvajanje 12.
in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) ter na
podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o (so)ﬁnanciranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l. RS,
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št. 12/05 in 49/05) in Usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005 z dne 27. 5.
2005 objavlja
javni razpis za
(so)ﬁnanciranje tematsko usmerjenih
temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov, aplikativnih in podoktorskih
(temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih
projektov v letu 2005
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpisa)
Predmet razpisa je (so)ﬁnanciranje izvajanja:
A) Tematsko usmerjenih temeljnih in
aplikativnih raziskovalnih projektov
Teme za razpis:
a) Za prvi prioritetni sklop, ki obsega
raziskovanje genomike in biotehnologije za
zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja:
– optimizacija in krmiljenje sinteznih in
biosinteznih procesov,
– nove metode zdravljenja in diagnostike,
– kakovost in varnost živil,
– gozd, inovativna in trajnostna raba
lesa.
b) Za drugi prioritetni sklop, ki obsega
raziskovanje tehnologij informacijske družbe ter raziskav s področja državljanstva
in vodenja na znanju temelječe družbe,
vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne
in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami:
– produktni management,
– E-življenjski stil,
– industrijsko oblikovanje,
– informacijski sistemi, povezani z nacionalno in kulturno dediščino,
– varnost,
– demokracija in vodenje slovenske države.
c) Za tretji prioritetni sklop, ki obsega
raziskovanje novih materialov (nanomaterialov), novih proizvodnih postopkov in
orodij:
– polimerni materiali,
– razvoj novih izdelkov,
– hlapne organske spojine,
– nanomateriali, keramika, feriti in lepila,
– novi električni pogoni,
– avtomatizacija proizvodnih postopkov,
– laserske tehnologije,
– novi energijski viri.
B) Aplikativnih raziskovalnih projektov
C) Podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov.
Področja razpisa:
– naravoslovne vede,
– tehniške vede,
– medicinske vede,
– biotehniške vede,
– družboslovne vede,
– humanistične vede
in interdisciplinarna področja med vedami za tematske razpise.
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba:

– tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na razpisano temo;
– aplikativnih raziskovalnih projektov;
– podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov, kot so opredeljeni v 2. členu razen točke 2.1. Pravilnika
o (so)ﬁnanciranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, št. 12/05 in 49/05; v nadaljnjem besedilu: pravilnika) in Usmeritvah Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005 z dne 27. 5.
2005, objavljenih na internetni strani agencije www.arrs.si (v nadaljnjem besedilu:
usmeritve).
4. Pogoji
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna
ali ﬁzična oseba, ki je vpisana v evidenco
raziskovalnih organizacij Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
s predpisi agencije.
Raziskovalni projekti, ki jih ﬁnancira
agencija ter ustrezajo okvirnim programom
raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU (www.cordis.lu/fp5/home.html in
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm), so odprti
za raziskovalne subjekte iz EU, s tem, da ti
subjekti ﬁnancirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na raziskovalnih
projektih prijavitelja projekta.
4.2. Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
4.3. Izvajalci morajo imeti za izvajanje
raziskovalnih projektov proste kapacitete.
Vodja raziskovalnega projekta, ki je v delovnem razmerju v organizaciji prijaviteljici
projekta, mora imeti najmanj 170 prostih
raziskovalnih ur, razen vodje podoktorskega projekta, ki na podoktorskem projektu
nima ur.
Prijavitelji projektov v prijavi navedejo
proste kapacitete ali predlagajo zapolnitev
predlaganega obsega v okviru zaposlitve
novih raziskovalcev. Pogodbe o zaposlitvi
za določen čas (za čas izvajanja projekta)
morajo biti sklenjene pred podpisom pogodbe o izvajanju ﬁnanciranja projektov.
4.4. Vodja raziskovalnega projekta in
tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni
skupini morata izpolnjevati pogoje za vodjo
v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
4.4.1. Projektna skupina temeljnega
raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
a) vodja projekta in tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem
projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega minimalno 20 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v točkah
1.1., 1.2., 1.3, 1.4 in 1.6 oziroma v humanističnih vedah tudi v točkah 1.5. in 2. iz
30. člena pravilnika v zadnjih petih letih
(število točk se deli s številom avtorjev za
posamezno objavo, če je avtorjev več kot
20, se deli z 20);
– izkazuje citiranost v znanstvenih delih
iz 30. člena tega pravilnika v zadnjih petih
letih (avtocitat se ne upošteva);
– izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
b) raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
4.4.2. Projektna skupina aplikativnega
raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
a) vodja raziskovalnega projekta in tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na
raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega minimalno 20 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v točkah
1.1., 1.2., 1.3, 1.4 in 1.6 oziroma v humanističnih vedah tudi v točkah 1.5. in 2. iz
30. člena pravilnika v zadnjih petih letih
(število točk se deli s številom avtorjev za
posamezno objavo, če je avtorjev več kot
20, se deli z 20);
– izkazuje citiranost v znanstvenih delih
iz 30. člena (avtocitat se ne upošteva) ali
patent v zadnjih desetih letih ali izkazuje
uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih,
b) raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
4.4.3. Podoktorski raziskovalni projekt
izkazuje ustreznost, če:
a) vodja izpolnjuje z zakonom določene
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
hkrati izkazuje nadpovprečne raziskovalne rezultate, ki so opredeljeni v 30. členu
pravilnika;
b) je edini član z raziskovalnimi urami
raziskovalec, ki je mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla
več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu) iz 30.
člena pravilnika, oziroma
c) je edini član z raziskovalnimi urami
raziskovalec slovenskega rodu, z ali brez
slovenskega državljanstva, ki je do prijave
živel v tujini in se vrača v Slovenijo. V tem
primeru starostna omejitev ne velja, mora
pa edini član projekta izkazovati znanstvene rezultate iz 30. člena pravilnika.
V primeru, da je edini član podoktorskega raziskovanega projekta z raziskovalnimi urami raziskovalec, ki je izkoristil
porodniški oziroma starševski dopust – pri
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto,
se starostna meja iz druge alinee prvega
odstavka te točke dvigne nad 35 let, za
čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako
velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko
odsotnost kandidata.
Za podoktorske projekte velja, da mora
kandidat imeti opravljen zagovor doktorata
do dne 23. 6. 2005. Edini član podoktorskega raziskovalnega projekta z raziskovalnimi
urami mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o
izvajanju projekta, najmanj za čas trajanja
podoktorskega projekta.
4.5. Obseg raziskovalnega projekta je
praviloma dodeljen v večkratnikih po 340
letnih raziskovalnih ur.
Minimalni obseg:
– tematsko usmerjenega temeljnega
projekta je praviloma 1360 letnih raziskovalnih ur,
– aplikativnega projekta je praviloma
680 letnih raziskovalnih ur.
Obseg podoktorskega projekta je praviloma 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne
kategorije B.

4.6. Če je projektna skupina sestavljena
iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri
je v delovnem razmerju vodja raziskovalnega projekta in vsaj tretjina raziskovalcev
projektne skupine. Prijavitelj mora imeti z
drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča
raziskovalna organizacija mora biti na odobrenem raziskovalnem projektu udeležena v sorazmerju s predlaganim številom
letnih ur, vendar ne z manj kot 170 letnimi
urami.
4.7. Predlagani obseg sredstev in struktura namenov porabe morata biti v skladu
z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04 in 32/05) (v nadaljnjem
besedilu: uredba).
5. Merila za izbiro
5.1. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določajo pravilnik in
usmeritve.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in ﬁnanciranje projektov
6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je
opredeljen s proračunom Republike Slovenije za leto 2005. Realizacija tega razpisa je predvidena v okvirnem obsegu
550,000.000 SIT.
6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo
agencija ﬁnancirala do 100% utemeljenih
stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne
projekte bo agencija soﬁnancirala do 75%
utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj
aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o soﬁnanciranju.
6.3. Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se
odobreni projekti dodatno ﬁnancirajo.
Če je projektna skupina sestavljena iz
raziskovalcev na javnem raziskovalnem zavodu (v nadaljevanju besedila: JRZ) in raziskovalcev na visokošolski organizaciji, se
odobreni obseg raziskovalnih ur na projektu
poveča za 170 ur, za vsakega raziskovalca
v projektni skupini, ki je redno zaposlen na
JRZ in vključen v pedagoški proces na visokošolski organizaciji v dopolnilnem delovnem razmerju oziroma predloži dokazilo,
da bo v šolskem letu 2005/2006 sklenil dopolnilno delovno razmerje na visokošolski
organizaciji. Enako povečanje velja tudi za
visokošolske raziskovalce, ki polni delovni
čas raziskujejo na visokošolskih organizacijah, če se vključijo v pedagoški proces.
Do zaposlitve raziskovalca iz JRZ na visokošolski organizaciji lahko pride tako, da
raziskovalec, ki je v JRZ član programske
skupine, prepusti 340 ur (20%) raziskovalcu
z visokošolske organizacije. Ta raziskovalec z visokošolske organizacije se v okviru
svojih pedagoških obveznosti razbremeni
za 20% in sklene dopolnilno delovno razmerje na JRZ. Pedagoške obveznosti v
okviru teh 20% prevzame v okviru dopolnilnega delovnega razmerja na visokošolski organizaciji raziskovalec, ki je s polnim
delovnim časom zaposlen na JRZ.
6.4. V skladu z Uredbo o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in glede na obremenjenost
raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so
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ﬁnancirani iz proračuna Republike Slovenije, ﬁnancira agencija do:
* 1700 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v rednem delovnem razmerju za
raziskovalno delo in
* 340 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v dopolnilnem delovnem razmerju
za raziskovalno delo in za visokošolske
učitelje.
7. Čas trajanja projektov
7.1. Predvideni rok začetka (so)ﬁnanciranja projekta je 1. 8. 2005 oziroma 1. 9.
2005.
7.2. Izbrane predloge projektov bo
agencija (so)ﬁnancirala do treh let, razen
podoktorskih raziskovalnih projektov, ki
bodo (so)ﬁnancirani dve leti.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter
opremljenost prijav
8.1. Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj –
razpis za raziskovalne projekte – znanstvena veda: (navedite vedo)" morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt
posebej v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13,
1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 23. 6. 2005 (četrtek)
do 12. ure.
8.2. Prijava za (so)ﬁnanciranje mora biti
oddana v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati obrazec ARRS-ZVJR-PROJ-2005 s prilogami. Prijavo morajo
podpisati vse v 18. točki 12. člena pravilnika navedene osebe.
8.3. V postopku za izbor projektov bo
agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo
vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
8.4. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot
neustrezne.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov
(razpis raziskovalni projekti 2005@arrs.si)
za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje
vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 23. 6. 2005 (četrtek)
do 12. ure.
Pisni prijavi mora biti priložena izjava,
da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna.
Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
9. Datum odpiranja prijav
9.1. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo odprla Komisija za odpiranje prijav dne 24. 6. 2005 ob 10. uri na sedežu agencije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
10.1. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov do 1. 8. 2005 oziroma do
1. 9. 2005.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11.1. Razpisna
dokumentacija
je
dostopna na spletni strani agencije
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(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/),
lahko
pa jo dvignejo prijavitelji od dneva objave
do prijavnega roka v glavni pisarni/recepciji
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
11.2. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na www.arrs.si
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana oziroma na tel. 478-46-00 (za naravoslovno-matematične vede Vanja Rodič;
za tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske vede Marko Belavič; za biotehniške
vede mag. Stojan Pečlin; za družboslovne
vede Alja Kastelic-Primc in za humanistične
vede Mateja Gašpirc).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-15006/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje, na podlagi 1. člena
Odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 109/01), na podlagi 1.
člena Odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003) in razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Ljutomer, namenjenih za pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Občini Ljutomer za leto 2005, objavljata
RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje in Občina Ljutomer
v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko
d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska
Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica PomurjeLLT; Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Murska
Sobota; Hypo Alpe-Adria bank d.d.
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije,
namenjene pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Občini
Ljutomer za leto 2005
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Občini Ljutomer:
a) v višini 37,200.000 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.
Kolikor bo povpraševanje po enem izmed ukrepov kreditiranja večje od drugega, je možno uporabiti sredstva tistega, ki
ostajajo, vendar le za namene in po pogojih
tega razpisa.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
a)
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnjo ali prenovo poslovnih
prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev;
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b)
– odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve ali zaposlitve brezposelne
osebe z območja Občine Ljutomer, prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje OS Murska Sobota.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo
za majhno družbo,
2. ﬁzične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika,
3. ﬁzične in pravne osebe, ki so v postopku registracije,
4. sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Občine Ljutomer,
5. upravičenec – prijavitelj ne sme biti v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave,
6. upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
7. investicija se mora izvajati v Občini
Ljutomer.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oziroma prijavitelja, izpolnjujejo še
večino od naslednjih kriterijev:
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj Občine Ljutomer,
– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
Občine Ljutomer,
– zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,
– zaposluje nezaposlene z območja Občine Ljutomer,
– dobra boniteta,
– ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim krediti še niso bili dodeljeni.
3.2. Krediti
a)
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski 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 maksimalno
4,52% oziroma konkretno po bankah: NLB
d.d. – 4,5%; Raiffeisen Krekova banka d.d.
– Euribor + 2,4%; SKB d.d. – Euribor +
1,35%; NKB Maribor d.d. – Euribor + 2%;
Banka Koper d.d. – 4,5%; Abanka Vipa
d.d. – Euribor + 2,1%; Hypo Banka 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 maksimalno
4% oziroma konkretno po bankah: NLB d.d.
– 4%; Raiffeisen Krekova banka d.d. – Euribor +1,9%; SKB d.d. – Euribor + 1,35%;
NKB Maribor d.d. – Euribor + 1,8%; Banka
Koper d.d. – 4%; Abanka Vipa d.d. – Euribor + 2%; Hypo banka d.d. – 4%,
– doba vračanja kredita je največ 3,5
leta s 6-mesečnim moratorijem,
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:

– mala podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje« 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 Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca »Vloga«, ki
ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Občina Ljutomer, g. Novak, ali v vložišču Občine Ljutomer – pisarna 108, tel.
02/584-90-44,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, g.
Wolf, tel. 02/536-14-64; ga. Vitez Gomboši,
tel. 02/536-14-67.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v treh izvodih na
sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, v vložišču – pisarna 108.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za vložitev vlog po tem razpisu je
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 10. 12. 2005.
Prvi rok za oddajo vlog je 25. 6. 2005.
Vloge, oddane do 20. v mesecu, se
bodo obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu.
7. Obdelava vlog
Postopek za dodeljevanje sredstev se
izvede po postopkih kreditodajalca.
Predhodno vloge pregleda Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem
Občine Ljutomer.
Pregledane vloge skupaj z mnenjem
pošlje v odločanje pristojnemu kreditnemu
odboru.
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
10 dneh od obravnave vloge na kreditnem
odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena pod 5. točko.
Občina Ljutomer
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-15521/05
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota objavljata RRA Mura d.o.o., Murska Sobota,
Garancijska shema za Pomurje in Mestna
občina Murska Sobota, v sodelovanju z
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Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica
Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d.
Maribor, PE Murska Sobota; SKB banko
d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo
KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Abanka Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota;
Hypo Alpe-Adria bank d.d.
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije,
namenjene pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Mestni občini Murska Sobota
a) v višini 20,000.000 SIT za kreditiranje
investicijskih projektov na področju gospodarskih dejavnosti;
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.
Kolikor bo povpraševanje po enem izmed ukrepov kreditiranja večje od drugega, je možno uporabiti sredstva tistega, ki
ostajajo, vendar le za namene in po pogojih
tega razpisa.
2. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Kredit 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 z območja Mestne občine Murska
Sobota, prijavljene na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje OS Murska Sobota.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo
za majhno družbo; ﬁzične osebe, ki imajo
status samostojnega podjetnika, ter ﬁzične
in pravne osebe, ki so v postopku registracije,
2. imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Murska Sobota,
3. med viri ﬁnanciranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
4. investicija se izvaja na območju Mestne občine Murska Sobota.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še večino
od naslednjih kriterijev:
– usklajenost projekta z občinskimi razvojnimi programi,
– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,
– rizičnost projekta,
– dobra boniteta.
3.2. Krediti

a)
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski 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 maksimalno
4,52% oziroma konkretno po bankah: NLB
d.d. – 4,5%; Raiffeisen Krekova banka d.d.
– euribor + 2,4%; SKB d.d. – euribor +
1,35%; NKB Maribor d.d. – euribor + 2%;
Banka Koper d.d. – 4,5%; Abanka Vipa
d.d. – euribor + 2,1%; Hypo Banka 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 maksimalno
4% oziroma konkretno po bankah: NLB d.d.
– 4%; Raiffeisen Krekova banka d.d. – euribor +1,9%; SKB d.d. – euribor + 1,35%;
NKB Maribor d.d. – euribor + 1,8%; Banka
Koper d.d. – 4%; Abanka Vipa d.d. – euribor + 2%; Hypo banka d.d. – 4%;
– doba vračanja kredita je največ 3,5
leta s 6-mesečnim moratorijem;
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– mala podjetja s področja kmetijstva,
ribištva in jeklarstva,
– podjetja v težavah,
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in
sintetičnih vlaken.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje«:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit,
– garancija RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje« 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 Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.
5. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz "Obrazca Investicijski krediti – garancije – vloga", ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Mestna občina Murska Sobota, g. Cigan, tel. 02/525-16-66,
– RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, ga.
Vitez Gomboši, g. Wolf, tel. 02/536-14-67.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 izvodih na sedežu RRA
Mura d.o.o., Lendavska 5/a, 9000 Murska
Sobota.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za vložitev vlog po tem razpisu je
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 10. 12. 2005.
Vloge, oddane do 20. v mesecu, se
bodo obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu.
7. Obdelava vlog: nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo obravnaval.
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O odločitvi bodo prosilci obveščeni v
10 dneh od obravnave vloge na kreditnem
odboru.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena pod točko 5.
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Mestna občina Murska Sobota
Št. 02502-1/2005
Ob-15589/05
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. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) in Sklepa župana št.
02502/01/2005 z dne 23. 5. 2005, Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2005
Namen razpisa je izbira projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti,
ki bodo v letu 2005 soﬁnancirani iz sredstev
proračuna Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2005 soﬁnancirala projekte s področja socialne in zdravstvene
dejavnosti, katerih vsebina so predvsem:
– rehabilitacijski, postrehabilitacijski in
preventivni projekti (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba, organizacija tematskih delavnic, organizacija delovne
terapije in podobno),
– projekti, namenjeni odpravljanju socialnih in drugih stisk posameznikov,
– projekti izobraževanja posebnih skupin občanov,
– projekti socializacije posameznikov.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu
Mestne občine Celje v letu 2005 namenjena za soﬁnanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je
12,500.000 SIT (11,500.000 SIT iz konta 412099, organizacijska enota 2002, ter
1,000.000 SIT iz konta 41200, organizacijska enota 20021).
3. Projekti, soﬁnancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in ﬁnančno
realizirani do 31. decembra 2005.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
socialne in zdravstvene 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;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenega projekta;
– predlagani projekt izvajajo v skladu
s kodeksom etičnih načel v socialnem in
zdravstvenem varstvu;
– imajo izdelano realno ﬁnanciranje projekta;
– so do 28. februarja 2005 oddali poročilo o realizaciji programa društva oziroma
projektov, ﬁnanciranih v letu 2004 (velja za
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predlagatelje, ki so prejeli sredstva na podlagi razpisa v letu 2004).
Projekti izvajalcev s področja družbenih
dejavnosti, ki so uspeli na drugih razpisih
Mestne občine Celje v letu 2005, ter projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje tega
razpisa, pa so soﬁnancirani s strani Mestne
občine Celje na drugi osnovi, ne morejo biti
soﬁnancirani skladno s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– število soﬁnanciranih projektov v preteklih treh letih s strani Mestne občine Celje,
– 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,
– neposredno razdeljevanje materialnih
dobrin socialno ogroženim posameznikom
in družinam.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Višina sredstev, namenjena soﬁnanciranju posameznega projekta, ki bo ustrezal
razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
projekta glede na postavljene kriterije in bo
znašala največ 50% vrednosti predlaganega projekta.
8. 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
4. julija 2005 do 10. ure, ter na spletni strani
Mestne občine Celje. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti
na tel. 42-65-870 (oziroma 42-65-860 – tajništvo oddelka) ali osebno pri svetovalki za
zdravstvo in socialno varstvo Mojci Tolič.
9. Rok za oddajo predlogov projektov je
4. julij 2005 do 10. ure. Predlogi morajo v
celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in
v razpisni dokumentaciji.
10. 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 socialne in zdravstvene dejavnosti v letu 2005«. Na hrbtni
strani ovojnice morata biti navedena naziv
in naslov predlagatelja.
11. 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.
12. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Mestna občina Celje
Št. 114/2005
Ob-15004/05
Na podlagi 42. člena Zakona o zdrav-
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stveni dejavnosti (prečiščeno besedilo Ur.
l. RS, št. 23/05) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za
opravljanje dejavnosti patronažnega
zdravstvenega varstva na območju
Občine Ig
1. Naročnik-koncedent: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig.
2. Predmet koncesije: opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva na območju Občine Ig za čas po 9. 9.
2005.
3. Območje koncesije: dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva se izvaja
kot javna zdravstvena služba s podelitvijo
koncesije na območju Občine Ig.
4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa pogodbe in velja za
nedoločen čas.
5. Za opravljanje koncesije mora koncesionar izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije, oziroma da je podružnica
tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da je ﬁzična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitev, za
katere se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program
dela izvajanja koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitev,
– da izkazuje ﬁnančno in poslovno sposobnost,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica,
– da pridobi mnenje pristojne zbornice,
– da predloži izjavo, da bo opravljal
dejavnost v skladu s predpisi s področja
zdravstvene dejavnosti,
– da zagotovi nadomestilo v času odsotnosti zaradi dopusta, organiziranega izobraževanja, bolezni ali druge opravičene
odsotnosti.
6. Ponudnik mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke tega razpisa, in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu
v register, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz
katerih je razvidno, da jih bo zaposlil oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo ﬁnančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
– dokazilo o nekaznovanju,
– mnenje pristojne zbornice,
– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z
odpovednim rokom 1 leta ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpol-

njevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
– dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanja
minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt
opreme,
– uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov.
Kot dokaz ﬁnančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski
izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev
in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k
reviziji sicer ni zavezan. Kolikor ponudnik
ne opravlja dejavnosti celotno navedeno
obdobje 3 let, pa naročnik zahteva listine
za celotni čas delovanja ponudnika;
– revizijsko poročilo o računovodskih izkazih iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja;
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja;
– eventualne podatke o posojilih, ki so
bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje
storitve, in podatke o morebitnih hipotekah
na teh objektih;
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti;
– reference o dosedanjem delu;
– morebitne druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu.
8. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
podelitev koncesije za dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva« je treba predložiti v zaprti kuverti do 17. 6. 2005.
9. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z odločbo najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Občina si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega kandidata.
Občina Ig
Št. 46502-0044/2005-43/06 Ob-15355/05
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov
24. in 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z
dne 20. 4. 2005 in 25. 5. 2005 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – stanovanje št. 2, v
pritličju, v izmeri 74,51 m2, z ident. št. 102,
Kranj, Grintovška ulica 41, v stanovanjski
stavbi z ident. št. 360, stoječi na parceli št.
565/10, vpisani v vl. št. 446 k.o. Breg ob
Savi in do 2388/200.000 nepremičnin parc.
št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št.
565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg
ob Savi, za izklicno ceno 290.000 SIT/m2
z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko izmero 64,86 m2.
2. Nepremičnina – stanovanje št. 5, v
pritličju, v izmeri 82,78 m2, z ident. št. 205,
Kranj, Grintovška ulica 42, v stanovanjski
stavbi z ident. št. 360, stoječi na parceli št.
565/10, vpisani v vl. št. 446 k.o. Breg ob
Savi in do 3078/200.000 nepremičnin parc.
št. 554/20 vpisane v vl. št. 447 in parc. št.
565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ob Savi, za izklicno ceno 290.000 SIT/m2
z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko izmero 70,42 m2.
3. Nepremičnina – stanovanje št. 4, v
pritličju, v izmeri 89,74 m2, z ident. št. 204,
Kranj, Grintovška ulica 45, v stanovanjski
stavbi z ident. št. 361, stoječo na parceli
št. 565/11, vpisani v vl. št. 446 k.o. Breg
ob Savi in do 3272/200.000 nepremičnin
parc. št. 554/20 vpisane v vl.št. 447 in parc
št. 565/5 vpisane v vl. št. 446 obe k.o. Breg
ob Savi, za izklicno ceno 290.000 SIT/m2
z vključenim pripadajočim davkom, z obračunsko izmero 73,91 m2.
4. Nepremičnina – stanovanje št. 12, v
mansardi, v izmeri 81,23 m2, z ident. št.
212, Kranj, Grintovška ulica 45, v stanovanjski stavbi z ident. št. 361, stoječo na
parceli št. 565/11, vpisani v vl. št. 446 k.o.
Breg ob Savi in do 2962/200.000 nepremičnin parc. št. 554/20 vpisane v vl. št. 447
in parc. št. 565/5 vpisane v vl. št. 446 obe
k.o. Breg ob Savi, za izklicno ceno 290.000
SIT/m2 z vključenim pripadajočim davkom,
z obračunsko izmero 70,45 m2.
5. Nepremičnina – stanovanje št. 13, v
skupni izmeri 41,41 m2, vpisano v vložni
številki 2313/13, k.o. Kranj, v II. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Zlato polje 3d,
Kranj, stoječe na zemljišču parc. št. 454/20,
vpisanem v vložni številki 2313, k.o. Kranj,
za izklicno ceno 10,000.000 SIT.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
6. Nepremičnina – stanovanje št. 1, v
skupni izmeri 53,85 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva cesta
4b, Kranj, stoječe na zemljišču parc. št.
881/5, vpisanem v vložni številki 2138, k.o.
Kranj, za izklicno ceno 14,051.743 SIT.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
7. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 558/10, gozd v izmeri 1054 m2
in 558/14, gozd v izmeri 449 m2, obe vpisani v vložni številki 438, k.o. Breg ob Savi, in
sicer zemljišče v približni izmeri 115,5 m2,
za izklicno ceno 17.496 SIT/m2.
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v ponedeljek, 20. 6. 2005, ob 14. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije, pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno
pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in ﬁzične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 20. 6. 2005
do 12. ure dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz sodnega registra, ki vključuje
matično številko in ime odgovorne osebe,
ki ni starejše od 30 dni,
– ﬁzične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo
EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a
za samostojnega podjetnika,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da
ima pravna oseba, samostojni podjetnik
oziroma ﬁzična oseba poravnane vse obveznosti do občine,
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma ﬁzične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge ﬁnančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma ﬁzična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Kranj številka
01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060005 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero
se plačuje varščina«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj v
roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške
notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno na m2
stanovanjske površine za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena nad 10,000.000 SIT, lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
8. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
9. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
10. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.
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IX. Postopek prodaje se lahko ustavi
vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin pod točko I/1 do
I/4 je možen v dne 8. 6. 2005 in 15. 6. 2005
med 15.30 in 16.30.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in
premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja,
sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in ﬁzične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi,
dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 32/2005
Ob-15419/05
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 (Ur. l. 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) Parcele, ki se nahajajo znotraj ureditvenega območja naselja Pesnica pri Mariboru, namenjene za stanovanjsko gradnjo
ter mirne storitvene dejavnosti v skupni površini 9.181 m², z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
Parc. št.

479/2
666/1
666/2

Površina
v m²

107
5.750
3.324

ZKV k.o.

87 Ranca
500 Ranca
500 Ranca

b) Gradbene parcele, ki se nahajajo
znotraj ureditvenega območja naselja Jarenina, namenjene za stanovanjsko gradnjo,
z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
Parc. št.

Površina
v m²

ZKV k.o.

66/15

976

62

66/16

649

62

66/17

703

62

66/18

991

62

66/19

1446

62

67/1

663

62

67/16

626

62

Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
Jareninski
Dol
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2. Izklicna cena za:
a) parc. št. 479/2, 666/1 in 666/4 k.o.
Ranca v skupni izmeri 9.181 m² se prodajajo kot sklop po izklicni ceni 76,144.000
SIT
b) – parc. št. 66/15, k.o. Jareninski Dol,
v izmeri 976 m² znaša 5,387.000 SIT
– parc. št. 66/16, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 649 m² znaša 4,683.000 SIT
– parc. št. 66/17, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 703 m² znaša 5,060.000 SIT
– parc. št. 66/18, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 991 m² znaša 5,470.000 SIT
– parc. št. 66/19, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 1.446 m² znaša 5,895.000 SIT
– parc. št. 67/1, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 663 m² znaša 3,976.000 SIT
– parc. št. 67/16, k.o. Jareninski Dol, v
izmeri 626 m² znaša 3,751.000 SIT.
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
3. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 3. junija
na občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru.
Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo
vsak delovni dan v času uradnih ur v sobi
109/I, tajništvo župana.
4. Od kupca za zemljiške parcele pod
a) se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže:
– da bo najkasneje do 1. 10. 2005 podal
pisno ponudbo občini za začetek postopka
za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega načrta nosi kupec;
– da bo na zemljiških parcelah pod a)
zgradil stanovanjski(e) objekt(e), z možnostjo poslovnih prostorov za mirne storitvene dejavnosti, tako, da rok za začetek
gradnje objekta(ov) ne sme biti daljši od
2 let od nakupa stavbnega zemljišča in
rok dokončanja objekta ne sme biti daljši
od 1 leta od pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan(e) objekt(e) se šteje(jo) objekt(i), ki ima(jo) veljavno uporabno
dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja
za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Občina Pesnica lahko zahteva sodno
razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru,
da kupec stavbnega zemljišča ne izpolni
roka iz te točke razpisa, in uveljavlja nastalo škodo.
5. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 20. 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.
6. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, z oznako številke gradbene
parcele, za katero se ponudba daje – »ne
odpiraj«. Ponudnik, ki je zainteresiran za
več gradbenih parcel pod b), mora podati
ponudbo za vsako parcelo posebej.
7. 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«.
8. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
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in ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
pravne osebe morajo 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 ter potrdilo o
plačani varščini. Ponudniki za parc. št. pod
a) pa morajo predložiti še: pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v
tem razpisu, ter osnutek programa priprave
lokacijskega načrta in strokovne podlage,
potrdilo o stanju na bančnih računih, pravne
osebe in samostojni podjetniki pa še podatke o boniteti in druga dokazila o ﬁnančnem
stanju ponudnika.
9. Prodaja se izvede po načelu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
z zemljiščem kasnejših reklamacij.
10. 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-ih dneh po izvedenem
javnem odpiranju.
11. Kupec mora poravnati kupnino v
celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih v 12. točki te pogodbe. 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.
12. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s pripravo in sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe, plačilom davčnih dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa, vpisom v zemljiško knjigo ter morebitne druge
strošek v zvezi s prometom nepremičnin.
13. Za zemljiške parcele pod točko a) si
Občina Pesnica obdrži predkupno pravico
pri nadaljnji prodaji zemljišč, ki so predmet
tega razpisa, in služnost za potrebe izgradnje omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo. Kupec se zaveže, da bo
zemljišča, potrebna za izgradnjo omrežja
javne komunalne infrastrukture, prodal prodajalcu Občini Pesnica po ceni, ki ne sme
biti višja od nakupne cene.
14. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
15. Pogoji iz tega razpisa za zemljiške
parcele pod a) so sestavni del pogodbe o
prodaji zemljišč.
16. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe kljub uspelemu razpisu.
17. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
v ponedeljek, 20. junija 2005, ob 12. uri v
prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet.
18. 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.

19. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbiro najugodnejšega ponudnika.
20. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
21. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
22. 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, kontaktna oseba Irena Ribič Hlebec ali Vilko
Fartely. Ogled nepremičnin je mogoč po
dogovoru.
Občina Pesnica

Javne dražbe
Ob-15268/05
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), 102. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave PN, 10/99 in 15/2004)
ter sklepov Občinskega sveta občine Piran, št. 46501-2/2004 z dne 10. 6. 2004
in 46502-127/2002 z dne 26. 5. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339, email: obcina.piran@piran.si.
II. Opis predmeta prodaje:
A) Lokacija obrtna cona Lucija
1. Predmet prodaje št. 1:
– parc. št. 4589/3 k.o. Portorož, v izmeri
410 m2, po izklicni ceni 13,485.095 SIT.
2. Predmet prodaje št. 2:
– parc. št. 4589/7 k.o. Portorož, v izmeri
413 m2, po izklicni ceni 13,583.768 SIT,
3. Predmet prodaje št. 3:
– parc. št. 4589/8 k.o. Portorož, v izmeri
351 m2, po izklicni ceni 11,544.558 SIT.
4. Predmet prodaje št. 4:
– parc. št. 4589/9 k.o. Portorož, v izmeri
347 m2, po izklicni ceni 11,412.996 SIT.
5. Predmet prodaje št. 5:
– parc. št. 4337/4 k.o. Portorož, v izmeri
834 m2, po izklicni ceni 27,149.555 SIT.
B) Lokacija Lucan
6. Predmet prodaje št. 6:
– parc. št. 3485/2 in 3486/3 k.o. Portorož, objekt v izmeri 21 m2 ter zemljišče v skupni izmeri 441 m2, po izklicni ceni
16,160.634 SIT.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 250.000 SIT.
IV. Splošni poslovni pogoji: postopek
javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe
se zvočno snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe. Po-
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godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871, odprt pri Banki Slovenije v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljene nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo organizirana v dveh
sklicih.
Prvi sklic javne dražbe bo dne 28. 6.
2005 v prostorih Občine Piran, v dvorani
Domenica Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran,
s pričetkom ob 9. uri. Na prvem sklicu javne
dražbe bodo ponujeni v prodajo predmeti
prodaje od št. 1 do št. 4.
Drugi sklic javne dražbe bo istega dne
v istih prostorih ob 11. uri. Na drugem sklicu javne dražbe bodo ponujeni v prodajo
predmeta št. 5 in 6 in predmeti prodaje od
št. 1 do št. 4 v primeru, da na prvem sklicu
ne bi bili prodani vsi predmeti prodaje od
št. 1 do št. 4.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na prvem sklicu javne dražbe lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali ﬁzična
oseba, ki opravlja obrtno dejavnost ali obrti
podobno dejavnost ter dejavnost domače
in umetnostne obrti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki
se nanaša na konkretni predmet prodaje
in ga je podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti
zastopnik pravne osebe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev;
– predloži potrdilo o vpisu v obrtni register, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev.
Na drugem sklicu javne dražbe lahko
sodeluje domača ali tuja pravna ali ﬁzična
oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi,
tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki
se nanaša na konkretni predmet prodaje
in ga je podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti
zastopnik pravne osebe, pri čemer mora
biti podpis overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa

kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
IX. Varščina
Ponudniki morajo do izteka roka za prijavo dne 27. 6. 2005 do 12. ure vplačati
varščino, ki za vsakega od predmetov javne
dražbe znaša 1,000.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871 pri Banki Slovenije, s sklicem 00 2010-46502-56-2005 za
namen javna dražba.
Z eno vplačano varščino v višini
1,000.000 SIT lahko ponudnik draži kateregakoli od predmetov javne dražbe, vse dokler ne uspe pri določenem predmetu javne
dražbe. Kolikor želi ponudnik dražiti več
predmetov, tudi če predhodno že uspe z
določenim predmetom javne dražbe, mora
vplačati temu primerno število varščin v
višini 1,000.000 SIT.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 27. 6. 2005
do 12. ure na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, v pritličju stavbe.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se
pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Varščina se ne obrestuje. Ponudniku, ki uspe
(kupcu), se varščina vračuna v kupnino.
Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu Občina Piran, Urad za pravne zadeve (II. nadstropje),
Tartinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko informacijo, priročni zemljevid z
označbo lokacij predmetov dražbe, splošne pogoje za izvedbo in udeležbo na javni
dražbi, obrazec izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, pravne vire, ki
urejajo postopek prodaje in obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT in se plača na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871, pri Banki Slovenije za
namen: razpisna dokumentacija za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan v
Uradu za pravne zadeve Občine Piran tel.
05/67-10-351.
XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled parcel, ki so predmet dražbe, na terenu.
XIV. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu – videno kupljeno. Objekti in omrežja javne infrastrukture za zemljišča, ki so predmet javne dražbe, bodo
zgrajeni naknadno.
V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje.
V kupnino ni vključen komunalni prispevek,
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kakor tudi ne davek, ki bo obračunan na
izklicano ceno, niti niso vključene takse za
prenos lastništva.
Posebni pogoji za gradnjo in drugi posebni pogoji so določeni v splošnih pogojih
in razpisni dokumentaciji.
Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Smiselno isto velja za povračilo stroškov
ponudnikom, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje na prvem sklicu javne dražbe,
v primeru, da drugi sklic javne dražbe za
predmete od 1 do 4 ne bo organiziran.
Občina Piran
Št. 46503-0012/2004
Ob-15269/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa nadaljevanja 21. seje Občinskega
sveta občine Radovljica z dne 27. 1. 2005
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja zemljišča, del parc. št.
1383/1, pot (160 m2), vlož. št. 1546 k.o.
Hraše, parc. št. 101/2, travnik (51 m2), vl.
št. 78 k.o. Hraše v skupni izmeri 211 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
za 211 m2 znaša 4,810.800 SIT (za 1 m2
znaša 22.800 SIT).
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00 72210000-1230.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 5. 7. 2005 ob 11. uri v
mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 00 72210000-1230.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (ﬁzične osebe),
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– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali
ﬁzično osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo
kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 6. 6. 2005 do 4. 7. 2005
od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Radovljica
Št. 63
Ob-15321/05
Na podlagi sklepov 27. redne seje
Mestnega sveta mestne občine Maribor,
dne 30. 5. 2005, Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči (MUV, št. 31/97, 13/98, 13/01) in
5. člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
1. Zemljišča parc. št. 283 neplodno v
izmeri 61 m2, parc. št. 284 njiva v izmeri
168 m2 in parc. št. 285 dvorišče v izmeri
433 m2 vsa prip. vl. št. 1203, k.o. Tabor,
v lasti Mestne občine Maribor, ležijo med
Ruško in Taborsko ulico. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje
štev. 35013/00352/2005 0902 MC, z dne
18. 4. 2005 so nepremičnine opredeljene
kot stavbna zemljišča. Predvideno pozida-
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vo na predmetnih zemljiščih ureja Odlok
o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja. Za izvedbo javnega dela
predmetnega odloka je potrebno pridobiti
lastništvo stanovanjske stavbe Taborska 9
in zemljišč parc. št. 287 in parc. št. 286
obe k.o. Tabor. Pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj s komunalnim prispevkom
ovrednotil na 18,450.006,20 SIT. V ceni ni
zajet 20% DDV. Zemljišča parc. št. 283,
parc. št. 284 in parc. št. 285 vse k.o. Tabor se prodajo na javni dražbi najboljšemu
ponudniku. Izklicna cena je 18,450.006,20
SIT.
2. Zemljišča parc. št. 14/2 neplodno v izmeri 48 m2, parc. št. 19/3 neplodno v izmeri
203, parc. št. 19/4 cesta v izmeri 219 m2,
parc. št. 19/5 neplodno v izmeri 115 m2,
parc. št. 19/6 neplodno v izmeri 155 m2 vse
prip. vl. št. 128, k.o. Pekel, v lasti Mestne
občine Maribor, ležijo ob avto hiši Porsche
Slovenija v Mariboru. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje
štev. 35013/00253/2005 0902 SV, z dne
4. 4. 2005 so nepremičnine opredeljene kot
stavbna zemljišča. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 4,366.962 SIT. V ceni ni
zajet 20% DDV. Zemljišča parc. št. 14/2,
parc. št. 19/3, parc. št. 19/4, parc. št. 19/5
in parc. št. 19/6 vse k.o. Pekel se prodajo
na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 4,366.962 SIT.
3. Zemljišči parc. št. 2345/3 gozd v izmeri 3832 m2, pašnik v izmeri 2137 m2,
pašnik v izmeri 1122 m2, travnik v izmeri
844 m2, njiva v izmeri 833 m2 in parc. št.
2348/1 pašnik v izmeri 117 m2 obe prip. vl.
št. 1041, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine
Maribor, ležita v neposredni bližini vhoda
v TAM, v križišču Ptujske ceste in Zolajeve ulice. Po lokacijski informaciji Zavoda
za prostorsko načrtovanje so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine skupaj
s komunalnim prispevkom ovrednotil na
302,793.247,75 SIT. V ceni ni zajet 20%
DDV. Zemljišči parc. št. 2345/3 in parc. št.
2348/1 obe k.o. Tezno se prodata na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna
cena je 302,793.247,75 SIT.
4. Zemljišče parc. št. 10/2 v izmeri
601 m2, prip. vl. št. 94, k.o. Ob železnici,
v lasti Mestne občine Maribor, leži na križišču Beloruske in Vodovodne ulice. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
je predmetno nepremičnino ovrednotil na
6,630.000 SIT. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča.
V ceno nista vključena komunalni prispevek, ki se bo določil in obračunal kasneje
z odločbo in 20% DDV. Zemljišče parc. št.
10/2, k.o. Ob železnici se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna
cena je 6,630.000 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne

cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri
NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme
biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa
morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo, predložiti enolično identiﬁkacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
3. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v
ponedeljek, 13. 6. 2005, ob 12. uri.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
6. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v mesecu dni po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
7. Plačilo stroškov: kupec se obveže
plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in
sicer v višini 2% od izklicne cene.
8. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/220-14-23 ali 02/220-15-54.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Razpisi delovnih
mest
Št. 16/1-05/1
Ob-15008/05
Nadzorni svet Komunale Kočevje, d.o.o.
objavlja, na osnovi 22. člena družbene pogodbe, prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne
smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da predloži razvojni program dejavnosti in
– da izpolnjuje druge zakonske zahteve.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo iz delovne knjižice, za dokazovanje delovnih izkušenj,
– dokazilo o državljanstvu,
– izjavo o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Ista oseba je lahko ponovno imenovana
za direktorja družbe. Njegove dolžnosti in
pooblastila so določeni v Zakonu o gospodarskih družbah, družbeni pogodbi in pogodbi, ki jo podpiše predsednik nadzornega
sveta.
V izbirnem postopku bomo preverjali usposobljenosti kandidatov na podlagi
predloženih dokazil in programa razvoja.
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na
naslov Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska
10, 1330 Kočevje – z oznako »razpis«, in
sicer v roku 15 dni po objavi.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
Nadzorni svet Komunale Kočevje,
d.o.o.
Št. 12/3/2-2005
Ob-15009/05
Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana,
objavlja razpis za imenovanje
direktorja (m/ž).
Za direktorja/ico Inštituta za novejšo
zgodovino je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
Odlokom o preoblikovanju INZ v javni raziskovalni zavod in Statutom inštituta:
– ima doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje raziskovalnega dela.
Prijavi naj kandidati priložijo program vodenja in delovanja Inštituta za novejšo zgodovino, dokazila o izpolnjevanju pogojev in
jih v roku 8 dni od objave razpisa pošljejo
na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za imenovanje direktorja INZ«.
Upravni odbor bo prijavljene kandidate
o izbiri obvestil v 30 dneh od dneva objave
razpisa.

Izbranega kandidata bo imenoval upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino s
soglasjem ustanovitelja za obdobje 5 let.
Inštitut za novejšo zgodovino
Ob-15011/05
Zaris, Zavod za razvoj, izobraževanje
in svetovanje, razpisuje dela (ni redna zaposlitev) za
predavatelje in inštruktorje v višješolskem strokovnem izobraževalnem
programu Strojništvo in razpisuje dela
predavatelja praktičnega pouka v izobraževalnih programih višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo in turizem.
Prijavi je treba priložiti dokazila na osnovi Odredbe o izobrazbi predavateljev (Uradni list RS, št. 33/96 in 54/96) ter Kriterijev
(Uradni list RS, št. 72/01).
Prijave z dokazili pošljite v ovojnici z
oznako »prijava na razpis« na naslov: Zaris, Podjunska ulica 13, 1000 Ljubljana, v
30 dneh po objavi. Dodatne informacije lahko dobite na www.zaris.si.
Zaris, Zavod za razvoj,
izobraževanje in svetovanje
Ob-15012/05
Svet Centra za socialno delo Trbovlje,
Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, razpisuje na
podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV), (Ur. l.
RS, št. 36/04) delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat oziroma kandidatka, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo iz 69. člena ZSV, pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV,
– ali višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in
vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom se pošljejo
s priporočeno pošto na Svet Centra za socialno delo Trbovlje, Mestni trg 5a, 1420
Trbovlje, z oznako »ne odpiraj – prijava na
razpis«, v roku osem dni od datuma objave
tega razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v
roku 30 dni od objave razpisa.
Mandat direktorja zavoda traja pet let.
Svet Centra za socialno delo Trbovlje
Št. 1173
Ob-15013/05
Slovenska turistična organizacija objavlja javni razpis za delovno mesto:
direktor/direktorica Slovenske turistične organizacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom in drugimi predpisi, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo
ekonomske, pravne ali druge družboslovne
smeri ali visoko šolo z magisterijem;
– imajo najmanj 8 let delovnih izkušenj
na področju turizma in najmanj 5 let na področju opravljanja vodstvenih ali vodilnih
del na tem področju;
– imajo vsestranske izkušnje ter operativno poznavanje vseh področij turističnih
segmentov;
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– aktivno obvladajo slovenski jezik;
– obvladajo dva tuja jezika, pri čemer je
znanje angleškega jezika obvezno;
– imajo državljanstvo Republike Slovenije.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati svoji prijavi na javni razpis priložiti tudi naslednje
priloge:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave glede delovne dobe, glede delovnih
izkušenj na splošno in še posebej glede
izkušenj na področju turizma in na področju
opravljanja vodstvenih ali vodilnih del na
tem področju ter opis del in nalog, ki so jih
doslej opravljali;
– vizijo razvoja in program dela Slovenske turistične organizacije, povezano
s strateškimi cilji razvoja slovenskega turizma;
– dokazila o:
– državljanstvu (kopija potrdila MNZ),
– izobrazbi (kopija diplome),
– znanju tujih jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove, veriﬁcirane za učenje
tujih jezikov ...).
Izbranega kandidata bo, na predlog
ministra, pristojnega za turizem, imenoval
upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Izbrani kandidat bo imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je lahko,
po preteku, ponovno imenovan.
Kandidati naj svoje prijave, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami,
pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj
– javni razpis za direktorja Slovenske turistične organizacije«, in sicer v roku 8 dni po
objavi. Na zadnji strani ovojnice mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva zadnje objave
javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolno označene
prijave bodo izločene iz javnega razpisa in
neodprte vrnjene pošiljatelju.
V primeru potrebe po dodatnih dokazilih bodo kandidati pozvani k dopolnitvi
svoje vloge.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ne
bo izbran, se bo postopek za izbiro ponovil.
Slovenska turistična organizacija
Su 010601/2005-244
Ob-15270/05
Okrajno sodišče v Piranu, Urad podpredsednice, Tartinijev trg 1, 6330 Piran,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec/pravosodna
sodelavka
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1,
6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
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– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključnem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Piranu, Urad podpredsednice (za javni natečaj), Tartinijev trg
1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Št. 022-1/2005-1
Ob-15271/05
Svet zavoda Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21,
3342 Gornji Grad, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2005 oziroma skladno s sklepom o
imenovanju oziroma skladno s soglasjem
ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka
Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342
Gornji Grad, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-15273/05
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec – za premoženjsko
pravne zadeve, ki se lahko opravlja v
nazivih: višji svetovalec I, II in III.
Opis dela: dela in naloge s področja
premoženjsko pravnih zadev v Uradu za
nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi
lahko nadomesti pisna izjava kandidata,
potrdili pa mora izbrani kandidat naknadno
predložiti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom tri
mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: DM Višji svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v
roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega na-

tečaja je odgovorna oseba Katja Turk, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper
Ob-15274/05
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena, v skladu s prvim odstavkom 58. člena
in 109. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05) objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških
delovnih mest:
svetovalec – za premoženjsko pravne
zadeve – pripravnik.
Opis dela: usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave ter dela in
naloge s področja premoženjsko pravnih
zadev v Uradu za nepremičnine.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna
izobrazba
pravne
smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili
pa bo izbrani kandidat moral predložiti ob
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
v prostorih Mestne občine Koper.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev
za opravljanje pripravništva, s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: DM Svetovalec – za premoženjsko
pravne zadeve – pripravnik« na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Katja Turk, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 25
Ob-15275/05
Svet Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija, Ulica IX. Korpusa 17, 5280
Idrija, razpisuje na podlagi sklepa 1. redne
seje Sveta dne 24. 5. 2005, v skladu z določili 30. člena Statuta Varstveno delovnega
centra Vrhnika – Idrija, 32. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št.
17/19, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96)
in 56. člena Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) delovno mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo
delovnega mesta:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– pet let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit po tem zakonu
ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega pet
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva
in
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
zavoda.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let. Pogodba o zaposlitvi se z izbranim
kandidatom/kandidatko sklene predvidoma 1. 10. 2005.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o:
– izobrazbi,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda,
– življenjepis,
– program razvoja oziroma dela zavoda.
Vlogo pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Varstveno
delovnega centra Vrhnika – Idrija, Ulica IX.
Korpusa 17, 5280 Idrija s pripisom: Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico zavoda.
Kandidat/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa.
Svet Varstveno delovnega centra
Vrhnika – Idrija
Ob-15276/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05) objavlja
Urad RS za makroekonomske analize in
razvoj, Gregorčičeva 27, Ljubljana, javni
natečaj za:
svetovalca za področje dela v ﬁnančni
službi, ki se opravlja v nazivih svetovalec I,
svetovalec II in svetovalec III, na Uradu za
makroekonomske analize in razvoj.
Splošni pogoji:
– visoka izobrazba družboslovne smeri
(ekonomska, upravna),
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij,
– aktivno (višja raven) znanje angleškega jezika in pasivno (osnovna raven) znanje drugega svetovnega jezika.
Zaželeno je praktično poznavanje rokovanja z dokumentarnim gradivom in ﬁnančnega poslovanja.

Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi posebni pogoji 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. S pripravniki bomo sklenili
delovno razmerje za čas opravljanja pripravništva, z možnostjo kasnejše sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas.
Pisne ponudbe z življenjepisom in dokazilih o izobrazbi pošljite v 8 dneh po objavi
na naslov Urada, oziroma na elektronski
naslov gp.umar@gov.si, s pripisom »Razpis za svetovalec«. Zaželena so tudi druga
dokazila vaše strokovne usposobljenosti
(potrdila, priporočila...).
Za splošne informacije lahko pokličete
na tel. 478-10-87 (Marija Polanc).
Kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji izbor,
bomo povabili na razgovor.
Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj
Ob-15277/05
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena
in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04 – ZJU),
Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za položaj
direktorja/direktorice Mestne uprave
Mestne občine Murska Sobota.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
sekretar.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta,
s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, je potrebno priložiti
naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/ke, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času
od nastopa dela.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
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Od prijavljenih kandidatov/k se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in
komunikativne sposobnosti.
Pisne prijave z dokazili se pošljejo na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z označbo
»javni natečaj – direktor/direktorica mestne
uprave«. Rok prijave je 8 dni in začne teči
dan po objavi javnega natečaja.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
tel. 02/525-16-72.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 05-50325
Ob-15324/05
Občina Domžale objavlja javni natečaj
za
svetovalca za družbene dejavnosti.
Delovno mesto je uradniško delovno delavno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II, I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VIS VII),
– 7 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državni izpit iz javne uprave,
– poskusno delo 3 mesece.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. Delo bo potekalo na Občini Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale oziroma na področju Občine Domžale.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi natečaja. Kandidati morajo prijavi priložiti dokazilo
o pridobljeni izobrazbi, fotokopijo delovne
knjižice iz katere je razvidna delovna doba,
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdila o državljanstvu, potrdilo, da
kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo
o nekaznovanosti.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Domžale, Urad županje, Pravna in
kadrovska služba, Ljubljanska 69, Domžale. Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na tel. št. 01/72-20-100 ali
01/72-41-321 int. 117 pri Mihaeli Mekše.
O izbiri bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Občina Domžale
Su 010602/2005-6
Ob-15326/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
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Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo 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.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi pogoji in funkcionalna ter specialna znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa
bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika
(Javni natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Št. 124-108/2005
Ob-15356/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto
pripravnik/ca v sekretariatu.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. 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,
– univerzitetna strokovna izobrazba –
univerzitetni diplomirani slovenist.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prednost bodo imeli kandidati z znanjem angleškega jezika.
5. 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),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnega
kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 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).
6. 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 prednostnega kriterija.
7. 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 – pripravnik v
Sekretariatu«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-111/05
Ob-15357/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik/ca v sektorju za strukturno
politiko in podeželje.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. 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,
– univerzitetna strokovna izobrazba
– univerzitetni dipl. inženir krajinske arhitekture.
5. 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),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj 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).
6. 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.
7. 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 – pripravnik v Sektorju
za strukturno politiko in podeželje«.
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
Su 010603/2005-9
Ob-15358/05
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14,
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – tri prosta delovna mesta.
Za dve delovni mesti bomo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas, za eno delovno
mesto pa za določen čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji
pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s
štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bo razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju 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 (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/234-72-45.
Višje sodišče v Mariboru
Tu 10/2/2005
Ob-15389/05
Začasna vodja Okrožnega državnega
tožilstva v Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03), 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
ter določb Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 22/04) objavlja javni natečaj za 1
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – strokovni sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca – strokovnega sodelavca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a v nazivu višji pravosodni svetovalec III
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz
in informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter
drugih vlog pod vodstvom in po naročilu
tožilca in opravljanje drugih opravil v okviru
dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in
nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatoma/kandidatko
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-

nja po uradni dolžnosti, in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz pete in šeste alineje prejšnjega
odstavka ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alineji prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta
št. 41, Ljubljana, ali na elektronski naslov:
odt.lj@dt-rs.si Nepopolnih prijav ne bomo
upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel.
01/252-85-00 (Urad Okrožnega državnega
tožilstva v Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo
Št. 102-04-68/03
Ob-15421/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU UPB1) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Občinski upravi mestne
občine Ptuj, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno
izobrazbo oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows,
ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom;
– ustrezne reference oziroma dokazila
o znanju tujega jezika.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalca v nazivu svetovalec II v prostorih Občinske uprave mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 102-04-68/03
Ob-15422/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU UPB1) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalca za področje izobraževanja
in športa v Občinski upravi mestne občine Ptuj, ki se opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo upravne ali druge družboslovne
smeri;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
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se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows,
ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom;
– ustrezne reference oziroma dokazila
o znanju tujega jezika.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalca v nazivu svetovalec II v prostorih Občinske uprave mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 402-03/2005
Ob-15524/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradno prečiščeno besedilo
– ZJU UPB1 – (Uradni list RS, št. 35/05)),
Urad Vlade RS za narodnosti objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto
podsekretarja/podsekretarke v Uradu
za narodnosti Vlade RS.
Delo se lahko opravlja v nazivih: sekretar/sekretarka in podsekretar/podsekre-
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tarka. Izbrani kandidat/kandidatka bo delo
opravljal/a v nazivu podsekretar/podsekretarka za nedoločen čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega 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.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka izobrazba s
specializacijo oziroma magisterijem pravne
ali družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, zaželeno je tudi znanje italijanskega ali madžarskega jezika oziroma
romščine;
– poznavanje in uporabljanje MS orodij:
Word, Lotus Notes, Excel, Powerpoint;
– komunikacijske veščine;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom poleg morebitnih dodatnih
dokazil priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu – državnem izpitu iz javne
uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da kandidat/kandidatka
ni bil/a obsojen/a 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/kandidatko ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javni
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) lahko za delovno mesto kandidirajo osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom.
Kraj opravljanja dela: pretežno na sedežu Urada Vlade RS za narodnosti, Tržaška
c. 21, Ljubljana, ter na terenu.
Izbirni postopek bo opravljen fazno, najprej se bo strokovna usposobljenost preverjala na podlagi predložene dokumentacije kandidatov/kandidatk, v drugi fazi pa z
ustnim pogovorom in po potrebi s pisnim
preverjanjem.
Obravnavale se bodo le popolne vloge
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili na naslov: Urad Vlade RS
za narodnosti, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva te
objave.

Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka
za prijavo na natečaj. O izboru na razpisano delovno mesto bo izbranemu kandidatu/kandidatki izdana upravna odločba,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo po dokončanosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-89-55.
Urad Vlade RS za narodnosti
Ob-15525/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosta delovna mesta
1. podsekretarja (M/Ž) v Direktoratu za okolje, v Sektorju za naravo za
opravljanje strokovnih nalog na področju ohranjanja biodiverzitete.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem naravoslovne, družboslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo znanja s področja varstva
velikih zveri in upravljanja z njimi.
2. podsekretarja (M/Ž) v Direktoratu
za prostor, v Uradu za graditev in sistem
prostora, v Sektorju za sistemsko-pravna vprašanja za opravljanje strokovnih
in upravnih nalog na področju graditve.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami s področja
graditve objektov in z osnovnim znanjem
nomotehnike.
3. notranjega revizorja – podsekretarja (M/Ž) v Notranji reviziji za opravljanje
strokovnih nalog s področja notranjega
revizorstva.
Delovno mesto notranjega revizorja
– podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih notranji
revizor – podsekretar ali notranji revizor
– sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor
– podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s področja
dela notranje revizije.
4. notranjega revizorja – višjega svetovalca (M/Ž) v Notranji reviziji za opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega revizorstva.
Delovno mesto notranjega revizorja
– višjega svetovalca je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih notranji revizor – višji svetovalec I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference s področja
dela notranje revizije.
5. višjega svetovalca (M/Ž) v Direktoratu za evropske zadeve in investicije,
v Sektorju za pripravo in vodenje investicij za opravljanje strokovnih nalog s
področja gospodarske infrastrukture na
področju varstva okolja.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, strojne, elektrotehnične, kemičnotehnološke ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja stroke;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanja s področja priprave in vodenja
investicijskih projektov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo gradbene smeri s tekočim
znanjem angleškega jezika in delovnimi izkušnjami na področju priprave in vodenja
investicijskih projektov gospodarske lokalne infrastrukture na področju okolja.
6. višjega svetovalca (M/Ž) v Direktoratu za evropske zadeve in investicije,
v Sektorju za pravne zadeve in vodenje
javnih naročil za opravljanje strokovnih
nalog s področja priprave in vodenja
javnih razpisov.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne, gradbene ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanja s področja priprave in vodenja
javnih razpisov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo ekonomske ali pravne
smeri s tekočim znanjem angleškega jezika in delovnimi izkušnjami na področju
priprave in vodenja javnih razpisov.

7. višji svetovalec (M/Ž) v Direktoratu
za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za pripravo in vodenje investicij za
opravljanje strokovnih nalog s področja
vodne infrastrukture.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne tehnične smeri
izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja stroke;
– znanja s področja priprave in vodenja
investicijskih projektov;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke gradbene stroke, hidrotehnična smer,
ki so vodili/e investicijske projekte na področju objektov vodne infrastrukture v fazi
projektiranja oziroma gradnje.
8. višjega svetovalca (M/Ž) v Direktoratu za prostor, v Uradu za graditev
in sistem prostora, v Sektorju za sistem
prostora za opravljanje strokovnih in
upravnih nalog s področja urejanja
prostora.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami oziroma poznavanjem področja urejanja prostora in
osnovnim znanjem nomotehnike.
9. višjega svetovalca (M/Ž) v Direktoratu za prostor, v Uradu za prostorski
razvoj, v Sektorju za razvoj prostorskega načrtovanja za opravljanje strokovnih nalog s področja razvoja prostorskega načrtovanja.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
arhitekturne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izkazanimi izkušnjami s področja razvoja prostorskega načrtovanja, predvsem v
povezavi z razvojem metod in tehnik prostorskega in urbanističnega načrtovanja.
10. višji svetovalec (M/Ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Uradu za
upravne zadeve za opravljanje zahtevnih upravnih nalog s področja graditve
na II. stopnji.
Delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in
I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje
za delovno mesto višjega svetovalca se
skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, in kandidati/ke, ki nimajo
opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna dosežena izobrazba;
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
(Kadrovska služba, zaprta ovojnica, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski
naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-15539/05
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-62-40, faks 01/478-62-60,
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
1. direktor inšpekcije v Farmacevtski
inšpekciji.
Za delovno mesto direktorja inšpekcije je določeno, da se naloge opravljajo v
nazivih inšpektor svetnik ali inšpektor višji

Stran

4218 /

Št.

54 / 3. 6. 2005

svetnik. Sprejeti/a kandidat/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu inšpektor svetnik.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi dodatnimi znanji s področja dobrih
praks,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit za inšpektorja oziroma
strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pooblastilo za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke, Mali
trg 6, Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(če ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja oziroma o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da soglaša z varnostnim
preverjanjem za dostop do tajnih podatkov
stopnje "Zaupno" v skladu z Zakonom o
tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03
in 101/03).
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi naslova na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po
tel. 478-69-80. Kandidate bomo o izboru
obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje,
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 111-63/05-0515
Ob-15540/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list 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 Kamniku.
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.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-15542/05
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto:
1. Svetovalec (m/ž) v Uradu za upravljanje z vodami, Sektor za vodne pravice
in upravne postopke, za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Za delovno mesto svetovalec se delovne izkušnje skrajšajo na 7 mesecev v
primeru, da ima kandidat univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektor za ravnanje z odpadki,
za določen čas eno leto s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, družboslovne ali tehnične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo kemijske oziroma kemijsko tehnološke smeri, ki bodo aktivno obvladali enega ali več uradnih jezikov EU in
izkazovali reference za delovne izkušnje na
področju kemijske tehnologije in proizvodnje. Delo se bo opravljalo na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1a, Ljubljana.
Za delovno mesto višji svetovalec se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;

– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani
kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala
strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba, Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski
naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah
naj se kandidati sklicujejo na zaporedno
številko razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-70-92 (Meta Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-15556/05
Občina Hrastnik na podlagi 56. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02) ter v skladu z 22.,
23. in 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04) objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za okolje in prostor.
Delovno mesto višji svetovalec za okolje
in prostor v občinski upravi Občine Hrastnik
se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec
III in višji svetovalec II.
Opis dela: opravljanje zahtevnejših del
in nalog s področja urejanja prostora.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univ. izobrazba gradbene smeri ali
smeri arhitektura,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– računalniška znanja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja oziroma razporeditve.
Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo potrdila o opravljenih zahtevni strokovnih izpitih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidate ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili
pa bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
s področja urejanja prostora.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Hrastnik.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter poskusnim delom tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj: višji svetovalec za okolje in prostor. Ne odpiraj«, na naslov: Občina Hrastnik, Oddelek za splošne zadeve, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v roku 15 dni od
dneva te objave.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne te objave.
O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Tomaž Sihur,
tel. 03/56-54-371, ali Andreja Pavlič Udovč,
na tel. 03/56-54-385.
Občina Hrastnik
Št. 111-65/05-0515
Ob-15573/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list 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 Ljubljani.
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. 111-45/05-0515
Ob-15574/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/2003):
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto

okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-113/2005
Ob-15579/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, številka
56/2002, 110/02, 2/04 in 23/05) Upravna
enota Jesenice objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za
okolje in prostor, kmetijstvo in druge
upravne naloge.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II
in višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku šole,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma pisno
izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izda ga krajevno pristojno sodišče), oziroma pisno izjavo kandidata, da
zoper njega ni uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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.
Naloge, ki se opravljajo na delovnem
mestu višji svetovalec:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.
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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.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter
s šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Upravne enote Jesenice, C. m. Tita
78, 4270 Jesenice.
Pisne prijave z življenjepisom in z vsemi
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Upravna enota Jesenice, C. m. Tita 78, 4270
Jesenice, s pripisom »javni natečaj«.
Rok za vložitev prijave 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.
04/586-92-42 (Mojca Koselj).
Upravna enota Jesenice
Št. 181-3/2005-1
Ob-15580/05
Skladno z 58., 59. členom, 3. točko prvega odstavka 68. člena in tretjim odstavkom 69. člena Zakona o javnih uslužbencih
objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, najdalj za
tri leta oziroma najdalj do 31. 12. 2008,
delo na projektu tehnična pomoč za organ
upravljanja:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: izven sistemizacije, pravice oziroma dolžnosti bodo
določene glede na uradniški naziv svetovalec III, M/Ž, za določen čas, strokovno
delo, organizirano kot projekt z omejenim
časom trajanja.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
tehnične smeri, 7 mesecev delovnih izkušenj, poskusno delo v trajanju 3 mesece.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje, navedene v točki 3., k
prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne
knjižice ter k točki 4. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega jezika na osnovni ravni
(300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno
dokazilo.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Delovne naloge: pomoč pri koordinaciji procesa programiranja in pripravi
strokovnih podlag za koriščenje sredstev
strukturnih skladov; pomoč pri pripravi strokovnih podlag za pogajanja z Evropsko komisijo.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za svetovalca 4/6«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Peter
Wostner, tel. 478-37-98, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Št. 181-4/2005-1
Ob-15582/05
Skladno z 58., 59. členom, 3. točko prvega odstavka 68. člena in tretjim odstavkom 69. člena Zakona o javnih uslužbencih
objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, predvidoma za tri leta oziroma najdalj do 31. 12.
2008, delo na projektu tehnična pomoč za
organ upravljanja:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: izven sistemizacije, pravice oziroma dolžnosti bodo
določene glede na uradniški naziv svetovalec III, M/Ž, za določen čas, strokovno
delo, organizirano kot projekt z omejenim
časom trajanja.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
tehnične smeri, 7 mesecev delovnih izkušenj, poskusno delo v trajanju 3 mesece.
4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje, navedene v točki 3., k
prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne
knjižice ter k točki 4. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega jezika na osnovni ravni
(300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno
dokazilo.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Delovne naloge: pomoč pri izvajanju aktivnosti za zagotavljanje pravilnega
ﬁnančnega upravljana in nadzora; pomoč
pri zagotavljanju poročanja o nepravilnostih; analiza revizijskih poročil in priprava
predlogov ukrepov.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za svetovalca 5/6«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Jana
Trošt, tel. 478-37-49, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 181-5/2005-1
Ob-15583/05
Skladno z 58., 59. členom, 3. točko prvega odstavka 68. člena in tretjim odstavkom 69. člena Zakona o javnih uslužbencih
objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, najdalj za
tri leta oziroma najdalj do 31. 12. 2008,
delo na projektu tehnična pomoč za organ
upravljanja:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: izven sistemizacije, pravice oziroma dolžnosti bodo
določene glede na uradniški naziv svetovalec III, M/Ž, za določen čas, strokovno
delo, organizirano kot projekt z omejenim
časom trajanja.
3. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
tehnične smeri, 7 mesecev delovnih izkušenj, poskusno delo v trajanju 3 mesece.
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4. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje, navedene v točki 3., k
prijavi priložiti fotokopijo diplome in delovne
knjižice ter k točki 4. fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega jezika na osnovni ravni
(300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno
dokazilo.
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
6. Delovna naloge: pomoč pri koordinaciji in izvajanju aktivnosti projektov tehnične
pomoči s področja upravljanja in izvajanja
programa in s področja študij in vrednotenj za organ upravljanja; pomoč pri izvedbi
drugih aktivnosti ﬁnanciranih iz tehnične
pomoči EPD.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom »javni
natečaj za svetovalca 6/6«.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Dražen
Levojević, tel. 30-83-145, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-15730/05
Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-94-00, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto na položaju v splošnem sektorju:
vodja sektorja – sekretar, ki se opravlja v nazivu sekretar ali višji sekretar.
Opis del in nalog:
– vodenje in koordiniranje dela v sektorju,
– organizacija in usklajevanje priprave
osnutkov navodil in drugih aktov, ki urejajo
ﬁnančne, kadrovske in druge organizacijske zadeve,
– oblikovanje sistemskih rešitev in priprava navodil in osnutkov aktov služb DZ,
ki urejajo ﬁnančne, kadrovske in organizacijske zadeve,
– priprava osnutkov pogodb, odločb in
sklepov, s katerimi se odloča o pravicah in
obveznostih javnih uslužbencev služb DZ,
– organiziranje in koordiniranje priprave
predloga ﬁnančnega načrta,
– sestavljanje katalogov zbirk osebnih,
delovno-pravnih in ﬁnančnih podatkov.
Zahtevani pogoji in znanja (poleg splošnih pogojev):
– najmanj 8 oziroma 10 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visokošolska izobrazba s spec. oziroma mag. družboslovne,
pravne ali ekonomske smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta:
– fotokopijo potrdila oziroma dokazila o
državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome oziroma listine o
pridobljenem akademskem nazivu,

– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopije dokazil o višjem nivoju znanja tujega jezika.
Delovno razmerje bo za navedeno delovno mesto sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z možnostjo največ 6-mesečnega poskusnega dela. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni
postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri se
bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba
o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Oddelek za organizacijo in
kadre, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
"Prijava na javni natečaj za vodjo sektorja", v 15 dneh od dneva objave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal na tel.
01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor Republike Slovenije
Št. 1101-1/2005
Ob-15731/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-26/2005-1 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju in
najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene spo-

sobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata
za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
imenovala Vlada Republike Slovenije za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji
sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Trg
OF 13.
Generalni direktor Direktorata za znanost in visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in
druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva
15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije dr. Matjaž Nahtigal,
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana, tel. 01/478-12-03.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo
predsednik posebne natečajne komisije
izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo
izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in
neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1101-3/2005
Ob-15732/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-26/2005-2 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
informacijsko družbo v Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
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– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju, in sicer
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju in
najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,

Stran

4222 /

Št.

54 / 3. 6. 2005

– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata
za informacijsko družbo v Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z
možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Trg
OF 13.
Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva
15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije Franc Tomažič,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
e-upravo in upravne procese, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-86-51. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni
o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 1101-2/2005
Ob-15733/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na
podlagi sklepa Uradniškega sveta številka
9064-26/2005-3 z dne 9. 5. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
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generalnega direktorja Direktorata za
tehnologijo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem
družboslovne, splošne ali naravoslovnotehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju, in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju in
najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju
enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju

vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za tehnologijo v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo
napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani, Trg OF 13.
Generalni direktor Direktorata za tehnologijo v Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja
v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga
organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva
15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni
od dneva imenovanja izbranega kandidata
na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Druge objave
Ob-15359/05
Minimum content of standard adertisement for local open tender procedures
(C 3).
Naziv pogodbe: Centre for thermoplastic product design, prototyping and module engineering (Št. pogodbe o donaciji:
4905801-01-01-0003).
Sklic
na
objavo:
EuropeAid
/114342/D/SV/SI.
Obvestilo
DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k,
6000 Koper, Slovenija,
o podaljšku objave poziva za
predložitev ponudb
Nakup opreme: oprema za hitro izdelavo prototipov.
Naročnik (DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k,
6000 Koper, Slovenija) poziva k predložitvi
ponudb za nakup opreme: oprema za hitro
izdelavo prototipov, za potrebe projekta ﬁnanciranega iz naslova Phare Programa
prekomejnega sodleovanja Slovenija/Italija
2002 – PRIMe donacijska shema. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu:
DAG d.o.o. Koper, Kampel 1k, 6000 Koper,
Slovenija in na spletni strani http://freeweb.
siol.net/gracija1/prime.htm. Nov rok za oddajo ponudb je 21. 6. 2005.
DAG d.o.o. Koper
Št. 464-13/93

Ob-15719/05

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica
XIV. divizije 4.
2. Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, parc. št 3184, k.o.
2401 – Vipava, v izmeri 16.192 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 34,878.400 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča za prodajo in v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične ali
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe. Kolikor v postopku ﬁzična ali
pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je
obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno
pri notarju.
b) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;

Št.

– ponujeno ceno, ki ne sme biti manjša
od izhodiščne vrednosti;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v osmih dneh od dneva javne objave na naslov: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d., izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
pod oznako« Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja in upravljanja s
stvarnim premoženjem ter obremenjevanjem nepremičnin države, s katerimi po
Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji upravlja in razpolaga DARS d.d.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne
pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če
se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove v določenem roku, se
šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil.
Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni
od dneva podpisa pogodbe. Po izvedenem
plačilu kupnine bo prodajalec izročil kupcu
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na Izpostavi v Ljubljani, Dunajska 7, ali na tel.
01/300-99-85.
DARS d.d.
Ob-15280/05
Vabilo
na prvo prostorsko konferenco
za občinski lokacijski načrt
Vabimo vas, da se udeležite prve prostorske konference, ki jo sklicuje Občina Do-

Klet
Pritličje:
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica z WC
– predsoba
– balkon, loža
Skupaj
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brova-Polhov Gradec na podlagi 28. člena,
Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur.
l. RS, št. 110/02, popr. 8/03), ki bo v petek,
dne 17. junija 2005, s pričetkom ob 10. uri v
prostorih gasilskega doma na Dobrovi.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa priprave občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja
VS 39/6-1, ki je namenjeno stanovanjski
gradnji.
Na prostorsko konferenco so vabljeni
zainteresirani predstavniki gospodarstva,
interesnih združenj, nosilci urejanja prostora ter predstavniki organizirane javnosti.
Udeleženci prostorske konference, ki
predložijo dokazilo, da zastopajo organ,
organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na prostorski konferenci dajo svoja priporočila in usmeritve v zvezi s pripravo občinskega lokacijskega načrta, v pisni
obliki, ali ustno na zapisnik.
Osnutek programa priprave občinskega
lokacijskega načrta je na vpogled na sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec, Ulica
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, od
1. junija 2005 dalje med uradnimi urami:
– v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. in od 14. do
16. ure.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 360-03-0015/2005-502

Ob-15278/05

Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004
objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjskega bloka Kotlje 4 v skupni izmeri
prodajne površine 53,10 m2 oziroma skupne stanov. površine v izmeri 58,18 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100
(Ur. l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih
neto koristnih površin:

Prodajna površina

Skupna stanovanjska površina

3,78 m2

7,56 m2

16,84 m2
11,18 m2
11,18 m2
3,55 m2
2,65 m2
3,92 m2

16,84 m2
11,18 m2
11,18 m2
3,55 m2
2,65 m2
5,22 m2

53,10 m2

58,18 m2
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3. Izhodiščna cena za nepremičnino
opisano v prejšnji točki je 6,619.559 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Kotlje 4 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini,
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče
podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri
Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0016/2005-502

Ob-15279/05

Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004
objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
dvosobno stanovanje št. 11 v III. nadstropju stanovanjskega bloka Javornik 26
v skupni izmeri prodajne površine 56,76
m2 oziroma skupne stanov. površine v izmeri 60,12 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100
(Ur. l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih
neto koristnih površin:
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Klet
III. nadstropje
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica z WC
– predsoba
– balkon, loža
Skupaj

Prodajna površina
2,10 m2

Skupna stanovanjska površina
4,20 m2

17,89 m2
11,88 m2
10,76 m2
3,92 m2
6,43 m2
3,78 m2
56,76 m2

17,89 m2
11,88 m2
10,76 m2
3,92 m2
6,43 m2
5,04 m2
60,12m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 6,346.387 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 26 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-15281/05
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je parcela
št. 252/6 k.o. Vrhpolje, nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 1105 m2.
2. Izklicna cena za prodajo nepremičnine
znaša 1,850.000 SIT.

3. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine«.
4. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin in vse ostale stroške, ki se nanašajo na prodajo nepremičnine (vključno s
stroški cenitve nepremičnine).
5. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Vipava št.
01336-0100014675. Ponudnikom, ki s ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo kavcija
vrnjena v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
6. Merilo za izbor je najvišje ponujena
kupnina nad izklicno ceno.
Postopek bo vodila Komisija za vodenje
in nadzor postopkov prodaje premoženja, ki
jo je imenoval župan občine Vipava.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v svoji ponudbi navesti svoje točne podatke (ime in priimek,
naslov oziroma naziv in sedež, davčno številko, matično številko, št. transakcijskega
računa in naslov banke za vračilo vplačane
kavcije),
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o državljanstvu, priglasitveni list (sam. podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe)
in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
9. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe (znesek kavcije se všteje v kupnino).
10. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na Občinski upravi Občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava (tel. 05/364-34-10).
Občina Vipava
Ob-15360/05
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sprejetega Letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leti 2005 in 2006 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
1. Predmet prodaje:
a) zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »D« na območju obrtno poslovne cone
v k.o. Hotič, na parc. št. 1345/8 v izmeri
2013 m2, 1345/46 v izmeri 110 m2, 1345/118
v izmeri 1228 m2, 1345/47 v izmeri 264 m2
in 1345/138 v izmeri 51 m2, po izhodiščni
ceni 36,041.910 SIT (brez vključenega 20%
DDV)), ki se nahajajo na območju urbanih
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zemljišč in se prodajajo kot enotna gradbena parcela, kjer je možna gradnja objektov za proizvodne in obrtno podjetniške
dejavnosti;
b) zemljišča ob Ponoviški cesti v Litiji,
cona »E« v k.o. Hotič, na parc. št. 1346/27
v izmeri 531 m2, 1346/28 v izmeri 168 m2,
1601/9 v izmeri 150 m2, po izhodiščni ceni
8,869.629 SIT (brez vključenega 20% DDV),
ki se prodajajo kot enotna gradbena parcela, kjer je možna gradnja enodružinskih
objektov za stanovanja z obrtnimi in centralnimi funkcijami.
2. Pogoji zbiranja ponudb:
a) Ceno nepremičnine je kupec – izbrani
ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.
b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
je 15 dni po obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži
varščino.
c) DDV, stroške overovitve podpisa pri
notarju in stroške izvedbe vpisa lastništva v
zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik.
d) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo ponujena višina
kupnine. Najnižji znesek višanja v oddani
ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitev dveh ali več enakih ponudb,
se izvede ustna licitacija – najnižji znesek
višanja je 100.000 SIT.
e) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 27. 6.
2005 do 12. ure, na naslov Občina Litija,
Jerebova ulica 14, Litija, z oznako: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja zemljišč – cona »D« oziroma prodaja zemljišč
– cona »E«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma ﬁrmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko oziroma identiﬁkacijsko številko, matično številko oziroma
EMŠO, številko bančnega računa ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje,
d) dokazilo o plačilu varščine v višini
3,604.191 SIT za predmet prodaje pod točko a) in 886.962 SIT za predmet prodaje
pod točko b) na transakcijski račun Občine
Litija, št. 01260-00002491, s sklicem za namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa jo bo vračunal v ceno nepremičnine;
e) za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
f) dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika v letih 2004 in 2005 (ne sme biti starejše od 3 mesecev (za gospodarske družbe
BON-1 in BON-2; za samostojne podjetnike
BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih
in davkih)).
Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne bo obravnavala. V primeru nepopolnih

ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku 5 dni od prejema
poziva. Občina Litija ni dolžna skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od roka za oddajo ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija pri Jasni Tušar
na tel. 01/89-63-434.
Občina Litija
Ob-15400/05
V skladu z 29. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, s sprejetim
Programom prodaje občinskega ﬁnančnega in strvarnega premoženja, ki je sestavni del proračuna za leto 2005 in sklepom
Občinskega sveta št. 03200/00004/2005, z
dne 16. 5. 2005, Občina Hoče – Slivnica
razpisuje
javno zbiranje ponudb
za ureditev – prodajo nepremičnin: zemljišča, v k.o. Hočko Pohorje, ki obsegajo:
parc. št. 405 v obsegu 2230 m2, parc. št.
406/19 v obsegu 2805 m2, parc. št. 406/20
v obsegu 2640 m2 ter parc. št. 406/26 v obsegu 2680 m2.
Namen javnega zbiranja ponudb je pridobitev najugodnejšega ponudnika za ureditev in pridobitev stavbnih zemljišč parc. št.
405, 406/19, 406/20 in 406/26, k.o. Hočko
Pohorje, v skupni površini 10.355 m2.
1. Občina Hoče – Slivnica je lastnica nepremičnin – stavbnih zemljišč parc. št. 405,
406/19, 406/20 in 406/26, k.o. Hočko Pohorje, v skupni površini 10.355 m2.
2. Občina želi na zemljiščih iz prve točke urediti počitniško naselje z osnovno komunalno opremljenostjo (cesta z zadostnim
številom parkirišč), v skladu s prostorskim
planom Občine Hoče – Slivnica.
Potencialne kupce – ponudnike občina
vabi, da ponudbe posredujejo najkasneje do
4. 7. 2005 do 12. ure v zaprtih kuvertah na
naslov Občina Hoče – Slivnica s pripisom »
Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za ureditev zemljišč na Hočkem Pohorju«.
I. Ponudnik je lahko:
Ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična oseba, ki:
– ponudi za občino najugodnejšo ponudbo – načrt ureditve območja z minimalno komunalno opremljenostjo ter odkupnino,
– ima veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovenjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– ima dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
– je ﬁnančno in poslovno sposoben,
– razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi.
II. Za najugodnejšo ponudbo se šteje:
Ponudba, ki vsebuje idejno zasnovo z
najboljšo komunalno opremljenostjo:
– najvišjo odkupnino za zemljišča,
– odmero cestišča s protiprašno zaščito
in odvodnjavanjem, parkirišči, pločnikom,
– ulično razsvetljavo,
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– sekundarni vodovod,
– smotrno urejen načrt počitniške gradnje,
– drugo komunalno opremo.
Ponudbe bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. cena – 70%,
2. komunalna opremljenost – 30%.
k1. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
cena – najugodnejši ponudnik
------------------------------------------ X 70 točk
cena – ponudnik
Ponujena cena mora biti višja od
55,000.000 SIT za celotno območje.
k2. Komunalna opremljenost:
Najvišje število točk dobi tisti ponudnik,
ki ponudi najboljšo komunalno opremljenost
območja: ureditev cestišča s pločnikom, javno razsvetljavo, parkirišča, vodovod …
Ponudnik mora ponuditi osnovno komunalno opremljenost, ki vključuje ureditev vmesnih cest s protiprašno zaščito in
odvodnjavanjem, zagotovitev zadostnega
števila parkirnih mest ter odstop teh površin
v brezplačno javno dobro občini. Ponudba,
ki ne bo vsebovala minimalne komunalne
opremljenosti, bo izločena.
III. Ponudba mora vsebovati:
1. idejno zasnovo z načrtom ureditve
zemljišč,
2. ponudnikov predlog izgradnje počitniškega naselja v skladu s točko II,
3. idejno zasnovo ureditve naselja skupaj s cesto,
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– izpis iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (dokument je lahko kopija,
v primeru, da občina zahteva original, ga je
ponudnik dolžan predložiti);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je
ponudnik izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev potrdila pristojnega
organa);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve (izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik izbran kot najugodnejši,
lahko občina zahteva predložitev potrdila
pristojnega organa);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je ﬁnančno
in poslovno sposoben (izjavo sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev
ustreznih dokazil);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da razpolaga z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (izjavo
sestavi ponudnik, v primeru, da je ponudnik
izbran kot najugodnejši, lahko občina zahteva predložitev ustreznih dokazil);
– izjava ponudnika, da odstopa vse cestne in parkirne površine na območju ureditve
v brezplačno javno dobro občini (vzorec izjave je na voljo pri kontaktni osebi občine),
5. višino ponujene odkupnine za zemljišča, ki pa ne sme biti nižja od 55,000.000
SIT:
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Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo
splošne pogoje, določene z zakonom za pridobitev lastninskih pravic na nepremičninah
v Republiki Sloveniji.
Komisija bo obravnavala ponudbe, ki
bodo prispele do 4. 7. 2005 do 12. ure v
zaprtih kuvertah na naslov Občina Hoče
– Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah s pripisom: »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb za ureditev zemljišč na Hočkem Pohorju«. Iz oddane pošiljke mora biti razvidno,
kdo je pošiljatelj.
IV. Kriteriji za izbor ponudnika so:
Izpolnjevanje pogojev II. točke:
1. odmera cestišča s protiprašno zaščito
in odvodnjavanjem ter ureditev parkirišč,
2. v idejni zasnovi smotrno urejen načrt
počitniške gradnje,
3. odkupna cena za zemljišča, ki ne sme
biti nižja od 55,000.000 SIT.
Od ponudnikov pričakujemo ponudbo
ureditve komunalne opremljenosti po točki 1. Ponudniki, ki ne bodo ponudili izvedbe
minimalne komunalne opremljenosti, bodo
izločeni.
Za najugodnejšo ponudbo se šteje ponudba, ki bo vsebovala izpolnjene pogoje ponujene komunalne opremljenosti in najvišjo
odkupno ceno za zemljišča. V ceno mora biti
vključen davek na dodano vrednost.
Odkupnina zemljišča se plača v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
Občine Hoče – Slivnica. Vse stroške v zvezi
s pripravo pogodbe, notarskim zapisom in
izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter morebitne ostale stroške plača kupec.
Komisija bo obravnavala le pravočasno
prispele ponudbe. Prispele ponudbe bo komisija odprla dne 5. 7. 2005. O izboru bodo
ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva
izbire.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila zbiranja ponudb je Liljana Mezgec, tel.
61-65-325.
Vse podatke o nepremičnini lahko ponudniki pridobijo na občini pri Liljani Mezgec ali
Vesni Bratuša.
Obveznost občine, da sklene pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena.
Občina lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Hoče – Slivnica
Ob-15537/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
59/99, 70/00, 28/01, 41/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), 15. člena Statuta
Občine Dobrna (Ur. l. RS, št. 47/99, 15/01,
112/02 in 139/04), 29. in 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
Občine Dobrna, sprejetega na 19. redni seji
Občinskega sveta občine Dobrna dne 7. 12.
2004, Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.
Predmet prodaje je zasedeno stanovanje
z najemno pogodbo za nedoločen čas:
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a) stanovanje št. 8 na podstrešju v izmeri
57,44 m2 in klet št. K8 izmeri 1,76 m2, ki se
nahaja v večstanovanjskem objektu Dobrna
5/a, stanovanje vpisano v zk. vl. št. – podvložek 733/10 k.o. Dobrna, skupaj v izmeri
59,20 m2, za izklicno ceno 5,746.000 SIT.
Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev predkupno
pravico.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje
davek na promet nepremičnin ni vključen.
Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– v primeru, ko je ponudnik najemnik stanovanja, mora ponudbi priložiti tudi dokazilo
o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna, št. 01355-0100003171.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim
ponudnikom pa brez obresti vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca
najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
Pri nakupu imajo predkupno pravico dosedanji najemniki stanovanja.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 23. 6. 2005 do
8. ure, na naslov Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, z navedbo »Ponudba za
nakup stanovanja na naslovu (navede se
naslov objekta in št. stanovanja)«. Ponudbi
mora biti priloženo tudi dokazilo o plačilu
varščine.
Odpiranje pisnih ponudb bo 23. 6. 2005
ob 10. uri, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-

na, pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali
03/780-10-50.
Občina Dobrna
Ob-15538/05
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) in na podlagi sprejetega Proračuna Občine Majšperk za leto 2005
št. 036-21/04-01 z dne 21. 12. 2004 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, tel.
02/795-08-30, faks 02/794-42-21, e-mail: natasa@majsperk.si.
II. Predmet prodaje je naslednje stanovanje: enosobno stanovanje v velikosti 33,65
m², Majšperk 36, 2322 Majšperk, parc. št.
81/52 pripisane pri vložni št. 525, k.o. Lešje.
Stanovanja, ki so predmet prodaje se nahajajo v stanovanjsko ureditvenem območju
v centru Majšperka. Izhodiščna vrednost stanovanja na podlagi cenitev znaša: 3,152.700
SIT.
III. Ponudbo za nakup stanovanja lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Ponudniki za
nakup zemljišča svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno
15. 6. 2005 do 12. ure, na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno
do navedenega datuma oddati na Občini Majšperk, sprejemna pisarna ali po pošti.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
c) način plačila kupnine.
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne 15. 6. 2005 ob 15. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Majšperk.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa
tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
rok za plačilo kupnine pa je 8 dni po podpisu
pogodbe pri notarju.
VIII. Kupec stanovanja, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni
prenos se opravi po plačilu kupnine in sklenitvi pogodbe o nakupu stanovanja.
Pripadajoči davek in eventualno druge
stroške v zvezi s pogodbo plača kupec.
IX. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
X. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kontaktna oseba Tatjana
Varžič.
Občina Majšperk
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Ob-15577/05
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.: 03201-17/2004, z
dne 10. 11. 2004 objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju prodajalec).
2. Predmet prodaje:

Lokacija
Postojnska cesta 18, Pivka

20. 6. 2005 do 11. ure, na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: Javna ponudba – ne odpiraj!.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb bo ustna
licitacija v torek, dne 21. 6. 2005 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba za
odkup stanovanja. V primeru pridobitve dveh
ali več pravilnih ponudb, bo izvedena ustna
licitacija – najnižji znesek višanja je 100.000
SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo osebe,
ki uporablja stanovanje pod enakimi pogoji,
predkupno pravico.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od

Številka stanovanja
št. 1 (29,59 m2)

Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo
za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) pod
enakimi pogoji, predkupno pravico.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati kavcijo, v višini 400.000 SIT. Kavcijo se nakaže
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.
računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javno
ponudbo« ter »naslov objekta in številko stanovanja« za katerega se vplačuje kavcija.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom
pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem
znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka,

Št.

Ponudbena cena stanovanja
4,300.000 SIT

odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v
8 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo) na zakladniški podračun Občine Pivka,
št.: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije,
vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi računa.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine
v navedenem roku, se pogodba razdre, kavcija pa se zadrži.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom je izključena: na podlagi 3. člena 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 Pivka, št.:
03201-17/2004, z dne 10. 11. 2004, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se povrne kavcija izbranemu ponudniku, v
vplačanem znesku. O tem posreduje občina
izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni,
od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Ob-15721/05
Poziv upnikom družbe voda Juliana
d.d., v stečaju za vključitev v postopek
povečanja osnovnega kapitala družbe
v predlaganem postopku prisilne
poravnave v stečaju s konverzijo
ugotovljenih terjatev
Stečajni upravitelj družbe Voda Juliana
d.d., v stečaju na osnovi sklepa Okrožnega
sodišča v Kranju, o začetku postopka prisilne
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poravnave v stečaju opr. št. St 56/2003-436
z dne 25. 4. 2005 in na podlagi sprejetega
sklepa skupščine družbe Voda Juliana d.d.,
obvešča upnike družbe, da lastniki družbe v
okviru Programa ﬁnančne reorganizacije kot
metodo poplačila upnikov v postopku prisilne
poravnave v stečaju predvidevajo povečanje
osnovnega kapitala družbe z vključitvijo novih družbenikov upnikov družbe Voda Juliana
d.d., v stečaju, ki bodo izrazili pripravljenost
za konverzijo terjatev v lastniški delež družbe
in sklenili pogodbo o konverziji svojih celotnih
ali delnih prijavljenih in ugotovljenih terjatev
v postopku stečaja družbe Voda Juliana d.d.,
v stečaju.
Prodajna cena za eno delnico v postopku
povečanja kapitala v postopku prisilne poravnave v stečaju znaša 1.300 SIT za eno prosto prenosljivo, imensko delnico, ki bo izdana
v materializirani obliki in katere nominalna
vrednost bo znašala 1.000 SIT. Presežek
vplačanega kapitala v višini 300 SIT za eno
delnico se nameni za oblikovanje kapitalskih
rezerv družbe.
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši s
celotno ali delno konverzijo ugotovljenih terjatev upnikov družbe v postopku stečaja, ki se
vodi nad dolžnikom pred Okrožnim sodiščem
v Kranju pod opr. št. St 56/2003. Dosedanji
delničarji se odpovedujejo prednostni pravici za vplačilo delnic v postopku povečanja
osnovnega kapitala družbe v korist upnikov, ki
bodo v postopku prisilne poravnave v stečaju
konvertirali svoje celotne ali del svojih ugotovljenih terjatev v skladu s tem pozivom.
Za upnike, ki svojih terjatev ne bodo konvertirali v lastniški delež družbe, bo v programu ﬁnančne reorganizacije predvideno
poplačilo v višini 20% ugotovljenih terjatev
v roku 6 mesecev od dneva pravnomočne
potrditve prisilne poravnave v stečaju. Enaka metoda poplačila je predvidena tudi za
upnike, katerih terjatve v stečaju ne veljajo za
ugotovljene, bodo pa v okviru vodenih sodnih
postopkov ugotovljene.
Skladno s tem stečajni upravitelj družbe
Voda Juliana d.d. v stečaju poziva upnike
družbe Voda Juliana d.d., v stečaju, ki se želijo vključiti v postopek povečanja osnovnega
kapitala družbe Voda Juliana d.d., v stečaju,
s celotno ali delno konverzijo terjatev pod pogoji iz tega poziva, da najpozneje v roku 8 dni
pisno sporočijo stečajnemu upravitelju družbe
svojo pripravljenost za konverzijo terjatev v
lastniški delež. Stečajni upravitelj jim bo v roku
3 dni po izteku prijavnega roka posredoval v
podpis pogodbo o konverziji terjatev v lastniški
delež, ki so jo dolžni vrniti podpisano v roku 8
dni od dneva posredovanja s strani stečajnega upravitelja. Pisno obvestilo se posreduje
na sedež družbe Voda Juliana d.d., v stečaju,
Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, s pripisom
»ponudba za konverzijo terjatev, ne odpiraj«.
Upnike tudi seznanjam, da se je na poziv
lastnikov družbe, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 dne 11. 3. 2005 in
istega dne v dnevniku Delo, prijavilo 48 upnikov družbe. Upniki, ki so izjave že posredovali, jih ponovno posredujejo le v primeru,
če želijo spremeniti svojo odločitev, ki so jo
posredovali pisno lastnikom družbe na podlagi poziva, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 23-24 dne 11. 3. 2005 in istega dne
v dnevniku Delo. Kolikor izjav ne bodo pisno
spremenili ali preklicali, se upoštevajo kot
sprejete tudi po tem pozivu.
Voda Juliana d.d., v stečaju
stečajni upravitelj
Grega Erman
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-15718/05
Stranka Slovenija je naša, Gortanov trg
15, Koper, objavlja
podatke iz bilance stanja
na dan 31. 12. 2004
v tisočih tolarjev
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za AOP
3

Znesek
Tekočega Prejšnjeleta
ga leta
4
5

SREDSTVA (002+017+036)

001

1.113

0

A. STALNA SREDSTVA (003+006+013)

002

100

0

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva (004 do 005)

003

0

0

del 00, del 01
del 13, del 08

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva
2. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna osredstva (007 do 012)

004
005

0
0

0
0

006

100

0

del 02
del 02, del 03
del 04, del 05
del 04, del 05
del 02, del 04
del 13, del 08

1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Oprema
4. Druga opredmetena osnovna sredstva
5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
III. Dolgoročne ﬁnančne naložbe (014 do 016)

007
008
009
010
011
012

0
0
100
0
0
0

0
0
0
0
0
0

013

0

0

del 06
del 07
del 07

1. Dolgoročne kapitalske naložbe
2. Dolgoročno dana posojila
3. Dolgoročni depoziti
B. GIBLJIVA SREDSTVA (018+024+031+035)

014
015
016

0
0
0

0
0
0

017

1.013

0

I. Zaloge (019 do 023)

018

0

0

1. Material
2. Proizvodi
3. Nedokončani proizvodi in storitve
4. Trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
II. Poslovne terjatve (025+028)

019
020
021
022
023

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

024

0

0

a) Dolgoročne poslovne terjatve (026+027)

025

0

0

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
2. Druge dolgoročne poslovne terjatve
b) Kratkoročne terjatve (029+030)

026
027

0
0

0
0

30, 31, 32
63
60
65, 66
del 13

del 08
del 08

028

0

0

12
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
del 08, del 13, 2. Druge kratkoročne poslovne terjatve
14, 15, 16
III. Kratkoročne ﬁnančne naložbe (032 do 034)

029

0

0

030

0

0

031

0

0

del 17
del 07, del 17
del 07, del 17
10, 11
19
99

1. Kratkoročne kapitalske naložbe
2. Kratkoročno dana posojila
3. Kratkoročni depoziti
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (039+042+045+049+050+055+060)

032
033
034
035
036
037

0
0
0
1.013
0
0

0
0
0
0
0
0

038

1.113

0

A. OBVEZNOSTI DO LASTNIKOV SREDSTEV V UPRAVLJANJU (040+041)

039

0

0

1. Obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju

040

0

0

del 98
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Konto
1
del 98
del 90
del 90
del 95
del 95
del 95
96
98
22
25
23, 24, 26, 28,
del 98
del 97
del 97
del 27, del 97
del 27, del 97
29
99

Postavka

Št.
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Znesek
Tekočega Prejšnjeleta
ga leta
4
5
0
0

2
2. Prevrednotovalni popravek
B. USTANOVITVENI VLOŽEK (043+044)

3
041
042

0

0

1. Ustanovitveni vložek
2. Prevrednotovalni popravek
C. UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID (046-047+048)

043
044

0
0

0
0

045

–39.853

0

1. Presežek prihodkov
2. Presežek odhodkov
3. Prevrednotovalni popravek
Č. DOLGOROČNE REZERVACIJE
D. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 do 054)

046
047
048
049

0
39.853
0
0

0
0
0
0

050

40.966

0

1. Dolgoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

051
052
053

0
40.966
0

0
0
0

054

0

0

E. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 do 059)

055

0

0

1. Dolgoročna posojila ﬁnančnih organizacij
2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb
3. Kratkoročna posojila ﬁnančnih organizacij
4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb
F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJIVE
Zabilančne obveznosti

056
057
058
059
060
061

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2004
v tisočih tolarjev
Konto

Postavka

1

Znesek
Oznaka za
Tekočega Prejšnjega
AOP
leta
leta

2

3

4

5

PRIHODKI OD POSLOVANJA (081+086)

080

3.260

0

JAVNIH SLUŽB (082 do 084–085)

061

3.260

0

del 76

1. Prihodki iz sredstev javnih ﬁnanc

082

3.260

0

del 76

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb

083

0

0

3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

084

0

0

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

085

0

0

(087+088-089)

086

0

0

1. Poslovni prihodki od odpravljanja lastne dejavnosti

087

0

0

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

088

0

0

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

089

0

0

77

C. FINANČNI PRIHODKI

090

26.593

0

78

Č. IZREDNI PRIHODKI

091

0

0

D. CELOTNI PRIHODKI (080+090+091)

092

29.853

0

A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI
del 76

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096)

093

67.915

0

del 70

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

094

0

0

40

2. Stroški materiala

095

569

0

41

3. Stroški storitev

096

67.346

0

F. STROŠKI DELA (098 do 100)

097

0

0

del 47

1. Plače in nadomestila plač

098

0

0

del 47

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

099

0

0
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Konto

Znesek
Oznaka za
Tekočega
Prejšnjega
AOP
leta
leta

Postavka

1

3

4

5

3. Drugi stroški dela

100

0

0

G. AMORTIZACIJA (102+103)

101

3

0

del 43

1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij

102

0

0

del 43

2. Druga amortizacija

103

3

0

44

H. DOLGOROČNE REZERVACIJE

104

0

0

48, 72

I. DRUGI STROŠKI (106+107)

105

1.755

0

72

1. Prevrednotovalni odhodki

106

0

0

48

2. Ostali drugi stroški

107

1.755

0

74

J. FINANČNI ODHODKI

108

0

0

75

K. IZREDNI ODHODKI

109

0

0

L. CELOTNI ODHODKI (093+097+101+104+105+108+109)

110

69.673

0

del 47

2

80

M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)

111

0

0

80

M. PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

112

39.820

0

del 81

N. DAVEK OD DOBIČKA OD PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

113

0

0

del 81

O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (111-113)

114

0

0

89

P. PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (110+113-092)

115

39.820

0

del 80

R. PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN POKRITJU
116

0

0

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)*

117

0,00

0,00

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

118

9

0

PRESEŽKA ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
S. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI

Opomba: * izračun podatka na AOP 117: število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in
nadomestilo plače (deljeno) z možnimi delovnimi urami za koledarsko (poslovno) leto.
Slovenija je naša

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2005-5

Ob-15322/05

Republika Slovenija Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo spremembo naziva Sindikata kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, Sindikata Radenska
– Ekoss, Radenci d.o.o. s sedežem Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci, ki se preimenuje Sindikat kmetijstva in živilske
industrije Slovenije, sindikat družbe Radenci Ekoss d.o.o. s sedežem Panonska
c. 29, 9252 Radenci.
Sprememba naziva se z dnem izdaje te
odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno št. 9.
Št. 101-9/2005-1532

Ob-15327/05

Z dnem 25. 4. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo Pravila o organiziranosti in
delovanju Sindikata SKS Iskra SSD, Ljubljanska cesta 24 A, Kranj, vpisana pod
zap. št. 150.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-48/2005-3

Ob-15014/05

Urad RS za varstvo konkurence je dne
19. 5. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Istrabenz, holdinška družba,
d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2,
Koper, in Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Istrabenz d.d. v podjetju Droga Kolinska d.d.,
zaradi spojitve družb Droga Portorož d.d. in
Kolinska d.d., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da

v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-15282/05
Izdajatelj: ČZP Večer d.d.
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči kaj.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,94%),
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(20%),
– Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,54%),
– Infond ID Investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (14,98%),
– Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61,
Hoče (7,14%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (10%).
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Št. 12/05
Ob-15283/05
Ime izdajatelja: Koroški Radio Slovenj
Gradec d.o.o., Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in ﬁzične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem: Infonet media d.d., Cesta na Brdo 27, 1000 Ljubljana – 42,60%.
Uprava: Danilo Vute, direktor.

Objave
gospodarskih družb
Ob-15312/05
Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Splošno
gradbeno podjetje Tržič, d.d., Blejska cesta
8, 4290 Tržič, objavlja
obvestilo
Dne 25. 5. 2005 je bila pristojnemu
Okrožnemu sodišču v Kranju predložena
Pogodba o pripojitvi prevzete družbe Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d., k prevzemni družbi Cestno podjetje Kranj, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
V skladu z določili 516. člena ZGD je
30 dni od objave tega obvestila na sedežu
družbe Blejska cesta 6, 4290 Tržič, vsak
delavnik od 9. do 12. ure vsem delničarjem
družbe omogočen pregled naslednjih listin:
1. pogodba o pripojitvi,
2. letna poročila obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri leta,
3. poročila uprav obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi,
4. poročilo o reviziji pripojitve,
5. poročila nadzornih svetov obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Zaradi pripojitve imajo upniki pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi
vpisa pripojitve v register. Upniki to pravico
uveljavljajo samo, če za verjetno izkažejo,
da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev
njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v primeru
stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Vsak delničar ima pravico zahtevati, da
se mu najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da prepis zgoraj navedenih listin.
Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.
Št. 53
Ob-15316/05
Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Cestno
podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 25, 4000
Kranj, objavlja
obvestilo
Dne 25. 5. 2005 je bila pristojnemu
Okrožnemu sodišču v Kranju predložena
Pogodba o pripojitvi prevzete družbe Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d., k prevzemni družbi Cestno podjetje Kranj, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
V skladu z določili 516. člena ZGD je
30 dni od objave tega obvestila na sedežu
družbe Blejska cesta 6, 4290 Tržič, vsak delavnik od 9. do 12. ure omogočen vsem delničarjem družbe pregled naslednjih listin:

1. pogodba o pripojitvi,
2. letna poročila obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi, za zadnja tri leta,
3. poročila uprav obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi,
4. poročilo o reviziji pripojitve,
5. poročila nadzornih svetov obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
Zaradi pripojitve imajo upniki pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi
vpisa pripojitve v register. Upniki to pravico
uveljavljajo samo, če za verjetno izkažejo,
da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev
njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v primeru
stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.
Vsak delničar ima pravico zahtevati, da
se mu najkasneje naslednji delovni dan brezplačno da prepis zgoraj navedenih listin.
Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d.
Ob-15541/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Mercator – Goriška, d.d., Nova Gorica,
Gregorčičeva 19, objavlja obvestilo, da je
bila Okrožnemu sodišču v Novi Gorici, dne
25. 5. 2005, predložena pogodba o pripojitvi
družbe Mercator – Goriška, d.d., kot prevzete družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred tem
pregledala nadzorna sveta obeh družb, udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Mercator – Goriška,
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Mercator – Goriška, d.d.
Ob-15543/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, objavlja obvestilo, da je bila
Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 26. 5.
2005 predložena pogodba o pripojitvi družbe Mercator – Goriška, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 516. člena in
tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Ob-15544/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
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Dunajska cesta 107, objavlja obvestilo, da
je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne
26. 5. 2005, predložena pogodba o pripojitvi družbe Živila Kranj, d.d., kot prevzete
družbe k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb,
udeleženih pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 516. člena in
tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava
Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Ob-15545/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
Živila Kranj, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo
3, objavlja obvestilo, da je bila Okrožnemu
sodišču v Kranju, dne 25. 5. 2005 predložena pogodba o pripojitvi družbe Živila
Kranj, d.d., kot prevzete družbe k družbi
Poslovni sistem Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki sta jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi.
Delničarjem družbe Živila Kranj, d.d.,
sporočamo, d lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi odstavek
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
ter hkrati opozarjamo na njihove pravice iz
četrtega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Živila Kranj, d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-15819/05
V skladu s 465. členom Zakona o gospodarskih družbah podjetje HERZ Armaturen Ges.m.b.H., Richard-Strauss-Strasse 22, 1230 Wien, Avstrija, objavlja, da je
dne 20. 5. 2005 pridobilo 239.217 imenskih delnic podjetja Kovina, kovinsko predelovalno podjetje, d.d. z oznako delnic
KVAG, kar predstavlja 80,82% vseh delnic podjetja Kovina, kovinsko predelovalno podjetje, d.d.
HERZ Armaturen Ges.m.b.H.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-15319/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 24. 5. 2005, direktor
družbe Trafﬁc design d.o.o., Kamniška 50,
Ljubljana, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
95,289.256,80 SIT se zmanjša za znesek
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90,000.000 SIT in po zmanjšanju znaša
5,289.256,80 SIT.
Direktor družbe Trafﬁc design d.o.o., poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe soglašajo. Družba bo upnikom,
ki ne soglašajo s sprejetim zmanjšanjem
osnovnega kapitala poravnala zahtevke ali
zagotovila varščino.
Trafﬁc design d.o.o.,
direktor Tomaž Kastelic

Sklici skupščin
Ob-15720/05
Popravek
V sklicu skupščine Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 27. 5. 2005, Ob-14906/05, se v 3.
točki predlog sklepov pod a) znesek popravi
in pravilno glasi: 9.229,541.457,84 SIT.
Uredništvo
Ob-15288/05
Popravek
V vabilu na 10. skupščino družbe SGP
Zidgrad Idrija d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12713/05, se popravi 5. točka, ki se pravilno glasi:
5. Sprejem sklepa o nadomestilu za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano sejnino za udeležbo na sejah članom
nadzornega sveta v višini 193,00 EUR bruto in predsedniku 260,00 EUR bruto, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izplačila.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-15724/05
Popravek
V Uradnem listu RS št. 52 z dne 27. 5.
2005 je bil objavljen sklic 10. skupščine delniške družbe LGB d.d. V sklicu je prišlo do
napake pri 3. in 5. točki dnevnega reda tako,
da se predloga sklepa pravilno glasita:
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2004 znaša 39,021.000
SIT in se razdeli: 1,876.000 SIT za dividende delničarjem iz dobička leta 2003;
37,145.000 SIT ostane nerazporejen.
Vrednost dividende po delnici znaša 100
SIT v bruto znesku.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pregled poslovanja
družbe za leto 2005 skupščina imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
UHY d.o.o. Ljubljana.
Uprava LGB d.d.
Ob-15007/05
Na podlagi določil statuta družbe SKG
d.d. Kamnik, Steletova 8, Kamnik sklicuje
uprava družbe
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10. skupščino
družbe SKG d.d. Kamnik,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 7. 2005 ob
7.30 na sedežu družbe v Kamniku, Steletova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine Marjan,
Griljc,
– za preštevalko glasov Bernarda Lotrič.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da znaša bilančni dobiček družbe 854.801,86 SIT na dan
31. 12. 2004 in se sestoji iz dobička, ustvarjenega v letu 2004.
Bilančni dobiček v višini 854.801,86 SIT
ostane nerazporejen.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe se
dodeli razrešnica za leto 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta se
izvolijo naslednji člani nadzornega sveta:
– Jožef Uršič, EMŠO 1301940500277,
Kamnik, Parapatova 5,
– Antonija Uršič, EMŠO 1306941505290,
Kamnik, Parapatova 5.
Ugotovi se, da je s strani zaposlenih
imenovana v nadzorni svet: Marija Berlic,
EMŠO 0502969505121, Golice 1, Laze v
Tuhinju.
Mandat članom nadzornega sveta traja 4
leta, od dneva imenovanja.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhodno pisno sporočiti na naslov družbe, najkasneje 3
dni pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 8. uri na istem mestu. Ob
drugem sklicu skupščina veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SKG d.d. Kamnik
uprava
Št. 06918
Ob-15010/05
Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper
d.d. sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
družbe Luka Koper d.d.,
ki bo v četrtek, 7. julija 2005 ob 12. uri v
sejni dvorani Luke Koper Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Peric Lojzeta, za preštevalki glasov Sabadin Dorjano in Španjol
Vido ter ugotovi prisotnost notarja Ferligoj
Drava.
3. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2004, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2004 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu
svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004:
1) Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
5.786,653.256,73 SIT.
Del bilančnega dobička, ki je oblikovan
iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz
postavk kapitala iz let 1999 in 2000, v višini
2.201,096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega:
– 173,767.750,44 SIT za ﬁksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;
– 1.749,300.000 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam;
– 278,028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki
bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper,
d.d. drugi delovni dan po skupščini, ki bo
odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 9.
2005.
Del bilančnega dobička v višini
2.000,000.000 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2003 v višini 1.494,760.743,23
SIT in 505,239.256,77 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2004.
O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička (čistega dobička poslovnega leta
2004) v višini 1.585,557.105,59 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2) Skupščina podeli glavnemu direktorju
in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Deloitte &
Touche revizija, d.o.o. iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper,
d.d. in skupine Luka Koper za leto 2005.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, in sicer od dneva sklica
skupščine do seje skupščine. Na istem kraju
sta dostopna tudi letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predloge
sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Pravico udeležiti se skupščine imajo
vsi imetniki navadnih delnic in prednostnih
participativnih delnic z omejeno glasovalno
pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke. Pooblastilo morajo
delničarji deponirati vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in ostane
shranjeno pri družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in,
ki so dne 4. 7. 2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z navadno večino oddanih
glasov.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 7. 7. 2005
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
glavni direktor
Bruno Korelič, univ. dipl. ekon.
Št. 4/2005-15
Ob-15015/05
Na podlagi 7.3 Statuta družbe Mura –
VGP, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
6. skupščino
delniške družbe Mura –
Vodnogospodarsko podjetje, d.d.,
ki bo v petek, dne 8. 7. 2005 ob 9. uri, v
sejni sobi družbe, v Lipovcih 256b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se, da je za spremljanje
skupščine in sestavo notarskega zapisnika
prisotna notarka Romana Gajšek iz Murske
Sobote. Za predsednico skupščine se izvoli
Danica Dvanajšček.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom
o poslovanju družbe od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2004, poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2004, poročilom neodvisnega
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2004 v višini 202,754.496,21 SIT,
sestavljen iz čistega dobička iz poslovnega
leta 2004 v višini 22,170.046,95 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini
180,584.449,26 SIT, se prenese v naslednje
leto (ostane nerazporejen);
b) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
4. Sprejem sklepa o plačilu nagrad in
sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave se sprejme sklep,
da se članom nadzornega sveta za njihovo
delo zagotovi:
a) nagrada:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 150.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
100.000 SIT bruto.

Nagrada se članom nadzornega sveta
izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta;
b) sejnina:
– za predsednika nadzornega sveta v
višini 50.000 SIT bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
45.000 SIT bruto.
5. Imenovanje neodvisnega revizorja za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za neodvisnega revizorja za poslovno 2005 se
imenuje: ITEO Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 28.
6. Spremembe statuta Mura – VGP, d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
statuta družbe. Za izdelavo čistopisa statuta
se pooblašča notarko Romano Gajšek.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavo, s priporočeno pošiljko ali osebno
dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri
dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino,predlagane spremembe statuta s predlogi sklepov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu družbe, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 10. do
12. ure, do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, z obrazložitvijo in vloženi na sedežu družbe v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Mura – VGP, d.d.
direktor
Ob-15016/05
Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, v zvezi z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
8. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 7. 2005 ob
11. uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine
izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov
se izvolita Boris Malenšek in Janez Lotrič.
Za notarko se potrdi Duša Trobec Bučan.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2004.
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Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v
višini 281,780.229,90 SIT razporeja za:
– izplačilo dividend delničarjem v višini
40,493.775 SIT, kar znaša 105 SIT bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni delničarji
vpisani v delniško knjigo na dan 7. 7. 2005.
Dividenda se izplača v roku 90 dni od sprejema tega sklepa;
– izplačilo nagrade upravi in članom nadzornega sveta v višini bruto 2,453.000 SIT;
– preostanek bilančnega dobička v višini
238,833.454,90 SIT se prenese za uporabo
v naslednjih letih.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v letu 2004.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2005
imenuje LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane.
5. Pooblastilo za nakup delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe, Alpetour Potovalna agencija d.d. pooblašča upravo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe
za namene iz tretje alinee 240. člena Zakona o gospodarskih družbah, v skladu z določili drugega odstavka 240. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi sklepov, letno poročilo
in poročilo nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe, Mirka
Vadnova 8, Kranj, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 30. 6. 2005 in ki najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi
udeležencev.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
uprava družbe
Ob-15017/05
Na podlagi 43. člena statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
11. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v četrtek dne 7. 7. 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska
cesta 77.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se predsednik skupščine Anton Demšar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov: bilančni dobiček za leto 2004 znaša 586,392.905,41 SIT in se uporabi:
– 58,160.400 SIT za dividende, to je 240
SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine
in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD na dan zasedanja skupščine
in na način, kot ga bo določila uprava.
– dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 1997 (17,339.618,75 SIT) in iz
leta 1999 (40,820.781,25 SIT);
– 264,116.252,70 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička – iz preostanka čistega dobička za leto 2004;
– 264,116.252,71 SIT ostane nerazporejen in je sestavljen iz preostanka čistega
dobička za leto 1999 (31,368.871,69 SIT),
iz preostanka čistega dobička za leto 2000
(41,190.582,61 SIT), iz preostanka čistega dobička za leto 2003 (122,304.730,33
SIT) in iz preostanka čistega dobička za leto
2004 (69,252.068,08 SIT).
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005
skupščina imenuje družbo LM Veritas d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 11. do 13. ure v času
od dneva sklica 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 delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo KDD in prijavijo svojo
udeležbo na skupščini 3 dni pred sejo.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
glavni direktor
Ob-15018/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške družbe Certa d.d. Cerkno sklicuje direktor družbe
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14. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v torek, dne 5. 7. 2005 ob
10. uri v poslovnih prostorih salona Hotela
Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno.
Predlagam dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika in
dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2004 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno
1.240,014.490,22 SIT in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2004 v višini 14,109.051,20 SIT;
– prenesenega čistega dobička družbe iz
preteklih let v višini 1.225,905.439,02 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje
namene:
– 261,449.152 SIT prenesenega čistega
dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende, in sicer 116 SIT bruto na
delnico (2,253.872 delnic × 116 SIT);
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralno klirinški-depotni družbi d.d., Ljubljana
na dan skupščine.
– 14,109.051,20 SIT čistega dobička
družbe za poslovno leto 2004 se ne razporedi, oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih poslovnih letih;
– 964,456.287,02 SIT prenesenega čistega dobička iz let 2003 in 2002 se ne
razporedi, oziroma bo o njem odločeno v
prihodnjih poslovnih letih;
– ostane 978,565.338,22 SIT nerazporejenega bilančnega dobička.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Nagrada nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplača v breme poslovnih stroškov nagrada v višini 14,500.000 SIT bruto.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2005
se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima
delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno
najavi družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.
Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 5. 7. 2005 ob 11. uri
na istem mestu, ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan do zasedanja od 11.
do 13. ure.
Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje d.d. Cerkno
Metod Sedej
direktor

Ob-15019/05
Skladno z 38. točko statuta delniške
družbe Klima Celje d.d., sklicuje uprava
družbe
7. skupščino
družbe Klima Celje d.d.,
ki bo v petek, 8. 7. 2005 ob 10. uri v prostorih družbe, Delavska cesta 5, v Celju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
organi skupščine.
Seji bo prisostvoval notar Anton Rojec.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2004, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za leto 2004,
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2004.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovljen bilančni dobiček družbe za leto 2004 v znesku
25,131.154,11 SIT se razporedi v zakonske
rezerve.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagane spremembe statuta družbe.
6. Ugotovitev prenehanja mandata članov nadzornega sveta in imenovanje novih
članov v nadzorni svet.
Predlog sklepov: skupščina se seznani
s prenehanjem mandata dosedanjih članov
nadzornega sveta in potrdi nove predlagane člane.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 izbere revizijska družba
Röedl & Partner.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje do torka, 5. 7. 2005 do
10. ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo, po
stanju na dan skupščine.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe vsak dan od 10. do 13. ure.
Klima Celje d.d.
predsednik uprave
Aleš Zupanc
Št. 16/05
Ob-15020/05
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
12. sejo skupščine
družbe Metalka zastopstva holding d.d.,
ki bo 5. 7. 2005 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov
Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: imenuje se revizor:
ECUM Revizija d.o.o. Ljubljana, Kersnikova
6, za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2005.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančni dobiček za poslovno leto
2004 znaša 58,750.903,33 SIT; 15,000.000
SIT se razporedi za rezerve za lastne delnice, 43,750.903,33 SIT ostane nerazporejeno.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2004.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom in
dodatni izkazi, Poročilo o revidiranju in pisno
poročilo nadzornega sveta so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak dan od
8. do 12. ure.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Ob-15021/05
Uprava delniške družbe, Zasavski računski center d.d. Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe
sedmo redno zasedanje skupščine
družbe,
ki bo 12. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2004.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2004 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2004 znaša 3,726.167,55 SIT:
– del bilančnega dobička v višini 500.000
SIT se v skladu s F.J členom Statuta ZRC
d.d., Trbovlje nameni za nagrade članom
nadzornega sveta,

– preostali del bilančnega dobička v višini 3,226.167,55 SIT ostane nerazporejen in
bo skupščina o njem odločala v prihodnjih
poslovnih letih.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina sprejme sklep, da se
zmanjša osnovni kapital družbe z umikom
5.143 delnic v nominalni vrednosti 1000
SIT za delnico v breme rezerv iz dobička
skladno z določili 356. člena ZGD. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je zmanjšanje števila delnic in doseganje ustreznejše
tržne vrednosti delnic.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sprememba statuta v
predloženi obliki.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblasti upravo, da po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice, s tem, da skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala in da največja nakupna cena ne
presega 110% nominalne vrednosti delnice, najnižja pa ne manj kot 40% nominalne
vrednosti delnice. Delnice se lahko prodajo
delavcem družbe. Prodajna cena je enaka
povprečju nabavnih cen.
7. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta predstavnika lastnikov.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta predstavnika kapitala nadzorni svet predlaga Požun Dušana
in Stradar Zdravka.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica v Uradnem listu RS.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni
pred dnevom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna
pooblastila.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu vsak delavnik
od 9. do 13. ure ter na spletni strani www.
zrc.si.
Zasavski računski center d.d. Trbovlje
uprava družbe
Ob-15022/05
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v sredo, 6. julija 2005 ob 13. uri,
na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) za predsednika 11. skupščine se izvoli
Matej Kuharič;
b) za preštevalko glasov se določi Metka Zalar;
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c) ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček Valkartona d.d. za
leto 2004 znaša 1.445,409.653,54 SIT in je
sestavljen iz prenesenega dobička preteklih let v višini 1.304,809.429 SIT in čistega
dobička leta 2004 v višini 140,600.224,54
SIT. Preneseni nerazporejeni dobiček iz leta
1999 v višini 284,969.487,96 SIT se razdeli delničarjem, tako da znaša dividenda
334,41 SIT bruto na delnico. Do izplačila so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan sklica skupščine. Dividende
se izplačajo v roku 60 dni po zasedanju
skupščine. Preostali del bilančnega dobička
v višini 1.160,440.165,58 SIT ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2005 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe
Ob-15284/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
4. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d., Ljubljana, Dimičeva
12,
ki bo v ponedeljek, 4. julija 2005 ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva
12, sejna soba v III. nadstropju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Igor Janežič in
Blanka Berke.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
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2.a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe po stanju 31. 12. 2004 v višini 26,048.093,57 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d.
uprava
mag. Gojmir Černe
Št. 34/05
Ob-15285/05
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe INTEGRAL Lendava d.d. in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe INTEGRAL Lendava
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 4. 7. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe v Lendavi, Industrijska ul.
1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Ana Horvat. Za preštevalca glasov
se imenuje Štefana Kiraly.
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Notarka Marija Zag-Gyöﬁ bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s sporočilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2004 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2004.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2004 po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2004 v višini
20,343.701,54 SIT se v celoti prenese v naslednje leto kot preneseni dobiček.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2005 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Integral Lendava d.d. za leto 2005
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 1. 7. 2005. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 02/577-61-47. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma ﬁrmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca in njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo, skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Industrijska ul. 1, 9220
Lendava, v splošno kadrovski službi od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili 6.10.2. Statuta istega dne
ob 13.30 uri, v istem prostoru, z istim dnevnim redom.
INTEGRAL Lendava d.d.
uprava
Št. 15
Ob-15286/05
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d., s
sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica 2,
uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 5. 7. 2005, ob 12. uri
na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva
ul. 2.

I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Domen Ranca,
– za preštevalko glasov se imenuje Janja
Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notarka Romana Gajšek, univ. dipl. prav. iz
Murske Sobote za sestavo notarskega zapisnika.
2. Volitve članov nadzornega sveta.
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, se izvolijo novi člani
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, skupščina
za nove člane nadzornega sveta izvoli:
– Maksimiljana Indiharja,
– Marka Slaviča.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta nastopi z imenovanjem na skupščini družbe, to je dne 5. 7. 2005 in traja
4 leta.
Skupščina se seznani, da predstavnik
delavcev, Babič Alojz ostaja član nadzornega sveta.
II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD na dan 31. 5. 2005. Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo veljavna, kolikor bo v navedenem roku s pisno
prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
IV. Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 15. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava – direktor
Ob-15287/05
Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
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2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
družbe za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja ter pisno poročilo nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2004 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2004 znaša 266,815.103,07 SIT na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2003 v
višini 106,385.501,30 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 2004 v višini 160,429.601,77 SIT se
razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2005,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in
sicer vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z
najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava
Ob-15289/05
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Ljubljani z dne 12. 4. 2005, št. Ng 10/2005-2, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v
Ljubljani I Cpg 336/2005 z dne 26. 4. 2005,
sklicuje Goran Furlan iz Zagreba, Vodnjanska 6,
izredno skupščino
družbe Geostroj, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 7. 7. 2005, ob 16. uri, na naslovu Ljubljana, Dimičeva 16, v prostorih
Geoinvest d.o.o., Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Podrobna analiza trenutnega ﬁnančnega stanja družbe, vpogled v bilanco stanja in izkaz uspeha na dan 31. 12. 2004, s
podrobno pojasnilom poslovnih dogodkov
z družbo Prašičereja Podgrad in nakupom
delnic PAP Telematice in Tegrada ter Fakctor banke, v zvezi z nakupom delnic SITEEP, d.d., v zvezi s ﬁnančno naložbo v družbo
PRO-INCO.
3. Seznanitev z vsemi zapisniki sej nadzornega sveta od 1. 1. 2002.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
5. Uveljavljanje odškodninske odgovornosti uprave, prokurista in nadzornega sveta.
6. Imenovanje neodvisnega revizorja.
Predlogi sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda so:
Točka 1.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine
se imenuje oseba po predlogu podanem na
skupščini, za preštevalca glasov se imenuje
Saša Blagus in Ana Praprotnik. Skupščina
se seznani z prisotno notarko Metko Zupančič iz Ljubljane.
Točka 2:
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom o trenutnem ﬁnančnem stanju
družbe, bilanco stanja in izkazom uspeha na
dan 31. 12. 2004, s podrobnim pojasnilom
poslovnih dogodkov, navedenih pod točko
1.a, 1.b, in 1.c predloga za sklic skupščine,
vključujoč z vpogledom v originalne pogodbe o nakupu delnic in pogodbe o kreditih
in o datumih posojil, v podatke iz zemljiške
knjige, v ocene vrednosti nepremičnin obremenjenih s hipotekami, v ﬁnančne kartice
in dokumente o plačilnem prometu za vse
opisane poslovne dogodke.
Točka 3:
Predlog sklepa št. 3: skupščina se seznani z vsemi zapisniki sej nadzornega sveta
od 1. 1. 2002 dalje.
Točka 4:
Predlog enotnega sklepa, o katerem se
glasuje skupaj, je:
4.a) Skupščina odpokliče člane nadzornega sveta, in sicer: Marka Cevca, Bojana
Štamﬂja in Gregorja Gerbca ter Jureta Prebila;
4.b) Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Gorana Furlana, kot predstavnika delničarjev in tri člane po predlogu
podanem na skupščini. Mandat članov nadzornega sveta nastopi z izvolitvijo na skupščini za mandatno dobo 4 let.
Točka 5.
Predlog sklepa št. 5: družba Geostroj,
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, je dolžna
vložiti tožbo za povrnitev škode, ki jo je
družbi povzročil bivši direktor Marko Nosan,
bivši prokurist in sedanji direktor Igor Blejec
in člani nadzornega sveta Marko Cevec,
Bojan Štamfelj in Gregor Gerbec ter Jure
Prebil. Imenuje se posebni zastopnik družbe: Goran Furlan, ki bo družbo zastopal
v postopkih pred sodiščem zoper bivšega
predsednika uprave Marka Nosana, bivšega
prokurista in sedanjega predsednika uprave
in člane nadzornega sveta, ki bo odločalo o
utemeljenosti odškodninskega zahtevka in
v postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero bo odločeno o utemeljenosti
zahtevka zoper navedene.
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Točka 6.
Predlog sklepa št. 6: družba imenuje
neodvisno revizorko Bojano Otorepec, BO
Consulting, ki izdela skrajšano revizijo za
čas od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 s posebnim poudarkom na poslovne dogodke pod
točko 1.a, 1.b, 1.c predloga sklica skupščine in njihov ekonomski učinek na družbo
in revizijo za leto 2004. Dosedanji revizor
se razreši.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled v odvetniški družbi
Škerlj-Tratar d.n.o., o.p., Vrhovčeva ulica 1,
Novo mesto, med uradnimi urami in na sedežu družbe Dimičeva 16, v Ljubljani, vsak
delavnik od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno. Pogoj za sodelovanje na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine odvetniški družbi Škerlj-Tratar d.n.o., o.p. na
naslovu Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1,
pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa z izpiskom iz sodnega
registra.
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovna seja
skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih
in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Goran Furlan – delničar
Št. 3506/05
Ob-15291/05
Uprava družbe Skupina Viator & Vektor
d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z XXIII. členom veljavnega
Statuta delniške družbe Skupina Viator &
Vektor d.d. sklicuje
9. redno skupščino
delniške družbe Skupina Viator & Vektor
d.d.,
ki bo v četrtek dne 7. 7. 2005 ob 12. uri
v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu
družbe Skupina Viator & Vektor d.d. (Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po
ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imenovanje
predsednika skupščine Franci Stajnar in
imenuje preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2004.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2004 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: na podlagi sprejetega letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Skupina Viator & Vektor d.d., ki po stanju na dan 31. 12. 2004
znaša 1.201,388.303,29 SIT, in sicer
353,122.942,23 SIT kot čisti dobiček leta
2004 in 848,265.361,06 SIT kot preneseni
dobiček iz prejšnjih let.
Del bilančnega dobička se v znesku
55,603.800 SIT bruto razdeli delničarjem, in
sicer 300 SIT bruto na delnico, pri čemer je
vir za izplačilo dividend nerazdeljen dobiček
iz leta 2000.
Dividende se izplačajo vsem delničarjem, ki so bili dne 4. 7. 2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD najkasneje do konca
leta 2005.
Preostali bilančni dobiček zmanjšan za
nagrade članom nadzornega sveta ostane
nerazporejen.
Skupščina v skladu z določilom 282.a
člena ZGD potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2004 in jima za leto
2004 podeljuje razrešnico.
4. Odobritev nagrad članom nadzornega
sveta.
Sklep:
Predlog uprave: članom nadzornega
sveta se za delo v letu 2004 izplačajo nagrade v višini 16,000.000 SIT bruto.
Nagrade se izplačajo 50% v gotovini in
50% v delnicah družbe po povprečni nabavni ceni delnice. Vir za izplačilo nagrad je nerazdeljen bilančni dobiček za leto 2000 v višini 848.670,64 SIT in nerazdeljeni bilančni
dobiček za leto 2001 v višini 15,151.329,36
SIT. Izplačilo se izvede v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2005.
Sklep:
Predlog nadzornega sveta: za revizijo
poslovanja družbe Skupina Viator & Vektor d.d. se za poslovno leto 2005 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 4. 7. 2005. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma ﬁrmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno
navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupina Viator & Vektor d.d. Ljubljana
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-15292/05
Na osnovi določil 32. člena statuta delniške družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 154 in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
10. zasedanje skupščine
delniške družbe Žito prehrambena
industrija, d.d.,
ki bo v sredo, 6. julija 2005 ob 13. uri,
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Nevena Tea Gorjup in
preštevalki glasov Andreja Kopač in Judita
Svetina. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
Žito d.d. za poslovno leto 2004 in revidiranih
računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2004;
predstavitev pisnega poročila nadzornega
sveta družbe Žito d.d. o rezultatih preveritve
letnega poročila, s stališčem do revizijskih
poročil in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004;
obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 3.1:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček,
ki znaša 3.665,509.050,90 SIT, razporedi
kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
324,063.560 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7.
2005, v obliki dividende, ki je 920 SIT bruto
na delnico in se izplača do 30. 10. 2005;
– preostanek bilančnega dobička v višini
3.341,445.490,90 SIT se prenese v naslednje poslovno leto.
Predlog sklepa 3.2:
Skupščina družbe Žito 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 Žito d.d. o rezultatih
preveritve letnega poročila, s stališčem do
revizijskega poročila in o načinu in obsegu
preverjanja spremljanja vodenja družbe Žito
d.d. med poslovnim letom 2004.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta družbe Žito prehrambena industrija,
d.d. v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Določitev plačil članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave, ob upoštevanju »Kriterijev za članstvo, delo in plačilo nadzornim svetom« sprejetih s strani Upravnega
odbora Združenja članov nadzornih svetov
in Priporočil za plačila članov nadzornega
sveta, prejemajo člani nadzornega sveta
osnovno plačilo za opravljanje funkcije in
doplačilo zaradi posebnih obveznosti v višini
2,000.000 SIT bruto letno.
Predsednik nadzornega sveta prejme še
doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v
višini 750.000 SIT bruto letno.

Člani in predsednik nadzornega sveta
prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v
mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov, navedenih v prvem in
drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta, poleg plačila za opravljanje funkcije, za udeležbo na seji prejmejo
sejnino skladno z določili 34. člena statuta
družbe in skladno s sklepom skupščine z
dne 7. 7. 1999.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja delniške družbe Žito d.d. za poslovno leto 2005 revizijsko družbo Ernst &
Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Prijava, udeležba ter uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki so se najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošto v tajništvu uprave družbe Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
1000 Ljubljana. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O predlaganih sklepih se glasuje z navadno
večino glasov.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj 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.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje: letno poročilo o poslovanju
družbe za poslovno leto 2004, revidirane računovodske in konsolidirane računovodske
izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom
2004 je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe na sedežu družbe Žito d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uprava družbe Žito d.d.
predsednik uprave Iztok Bricl
član Marko Rems
član Sandi Svoljšak
Št. 9/1-05
Ob-15302/05
Na podlagi 23. člena statuta družbe
Elektroservisi proizvodnja, trgovina, montaža, servisiranje, d.d., Trzin, Dobrave 6,
sklicuje uprava
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deseto zasedanje skupščine
družbe Elektroservisi, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 4. 7. 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe Trzin, Dobrave 6.
Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2004
znaša bilančni dobiček 37,037.273,91 SIT
in ostane nerazdeljen. Podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko
družbo Constantia UHY, d.o.o.
4. Lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina sprejema poročilo o nakupu lastnih delnic, ki so bile
kupljene v skladu z drugo alineo 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah. O prodaji
lastnih delnic bo odločala skupščina na prihodnji seji.
Vse predloge sklepov, razen imenovanja
revizorja, predlagata uprava in nadzorni svet
skupaj, imenovanje revizorja pa predlaga
samo nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave dalje med 8.
in 10. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektroservisi, d. d.
uprava družbe
Ivan Hozjan
Ob-15303/05
Na podlagi 33. člena statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 7. 7. 2005 ob 12.30 v poslovnih
prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b
v Železnikih.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2004, sklepanje o
uporabi bilančnega dobička ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave za leto 2004
in pisnim poročilom nadzornega sveta za
leto 2004.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep: Celotni bilančni dobiček v višini
265,238.755,71 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki, v
poslovnem letu 2004 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004
podeli razrešnica.
3. Preoblikovanje prednostnih delnic v
navadne.
Predlog sklepa: 85.476 prednostnih delnic na ime, razreda B, z nominalno vrednostjo posamezne delnice 1.000 SIT s serijskimi številkami od 1 do 85.476 v skupni
nominalni vrednosti 85,476.000 SIT, se preoblikuje v navadne delnice na ime razreda A
z nominalno vrednostjo posamezne delnice
1.000 SIT s serijskimi številkami od 16.401
do 101.876 v skupni nominalni vrednosti
85,476.000 SIT. Osnovni kapital družbe je
odslej razdeljen na 101.876 navadnih delnic
na ime, razreda A, z nominalno vrednostjo
posamezne delnice 1.000 SIT s serijskimi
številkami od 1 do 101.876 v skupni nominalni vrednosti 101,876.000 SIT.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni kapital družbe iz 101,876.000 SIT na
85,495.000 SIT z umikom 16.381 navadnih
lastnih delnic razreda A z nominalno vrednostjo 16,381.000 SIT, v breme bilančnega dobička. Namen zmanjšanja kapitala je
upoštevanje določb 243. člena ZGD.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki, za leto
2005 se imenuje revizijska družba UHY
d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitev statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da uskladi prečiščeno besedilo statuta skladno s sprejetima
sklepoma skupščine pod točko 3 in 4.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo
do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Pred glasovanjem pod točko tri dnevnega reda bo v skladu s 306. členom ZGD in
37. členom statuta družbe opravljeno ločeno glasovanje posameznega razreda delnic.
Uprava poziva delničarje posameznega razreda delnic na ločeno glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Alples, industrija pohištva, d.d.,
Železniki
uprava
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Ob-15304/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 35. in 36. člena statuta
družbe Domel d.d. uprava sklicuje
9. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, 5. julija 2005, ob 12. uri na
sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih, Otoki 21, 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
2.174,970.749,45 SIT, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2004
znaša 110,572.625,38 SIT, preneseni dobiček iz prejšnjih let znaša 1.975,989.229,79
SIT in revalorizacijski popravek prenesenega dobička iz prejšnjih let 88,408.894,28
SIT, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 50
SIT bruto dividende na delnico, kar znese
62,115.300 SIT. Dividende se razdelijo iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1999
v višini 62,115.300 SIT;
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2004
v znesku 2.112,855.449,45 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
30. 11. 2005.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel 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 PriceWaterhouseCoopers
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. 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.
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Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel d.d.
predsednik uprave
Št. 500576
Ob-15306/05
Na podlagi določil statuta delniške družbe Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
X. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
v petek, dne 8. julija 2005 na sedežu
družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 10. uri.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Emilija
Gujt ter Igor Vuk in Andrej Klembas kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave za poslovno leto 2004, z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi bilančnega dobička za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček za
leto 2004 v višini 335,790.961,63 SIT ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2005 imenuje ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
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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
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Editi Pavšič v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kristal Maribor d.d.
uprava – glavna direktorica
Olgica Ernecl, univ. dipl. ekon.
Št. 710072
Ob-15308/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3. statuta delniške družbe, sklicujem
10. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek 5. julija 2005 ob 12. uri na
sedežu družbe v Žireh, Industrijska ulica 2.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika Roberta Šraja,
– za preštevalca glasov Alenko Bajželj
in Lidijo Soban.
Na skupščini bo navzoča notarka Erika
Braniselj.
2. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k revidiranemu
letnemu poročilu podjetja Kladivar Žiri, d.d.,
za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004 in o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepov:
4.a Ugotovljeni bilančni dobiček poslovnega leta 2004 v višini 375,478.554 SIT, ki
ga sestavljata preneseni dobiček iz prejšnjih
let v višini 308,685.905 SIT in nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 2004 v višini 66,729.649
SIT, se v celoti prenese naprej.
4.b Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2004.
5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za dobro delo članov
nadzornega sveta v korist družbe in lastnikov v letu 2004 se članom nadzornega

sveta družbe Kladivar Žiri, d.d., v breme
stroškov poslovanja tekočega leta, izplača
nagrada v bruto znesku 1,000.000 SIT. Nagrade se med člane nadzornega sveta razdelijo v enakem razmerju kot sejnine.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje poslovanja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revidiranje poslovanja družbe v letu
2005 se imenuje revizijsko družbo IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2
in 5 je uprava družbe, pod točkama 3 in 4
uprava družbe in nadzorni svet, pod točko 6
pa nadzorni svet.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so imetniki navadnih imenskih delnic. Vsaka delnica daje
delničarju en glas. Lastne delnice nimajo
glasovalne pravice.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
skupščini delničarjev, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled dan po
objavi sklica skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu
družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem le-te.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
O točkah 1 in 2 se glasuje z dvigom rok,
o točkah 3, 4, 5 in 6 pa z glasovnicami.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kladivar Žiri, d.d.
direktor
mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.
Ob-15310/05
Na podlagi statuta delniške družbe SGP
Tržič, d.d., Blejska cesta 8, Tržič, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 12. uri na sedežu
družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca ter potrdi povabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za leto 2004 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta za leto
2004. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
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razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2004.
3. Sprejem sklepa o izdaji soglasja skupščine k pripojitvi s prevzemom.
Predlog sklepa: delničarji so v skladu z
določili 515. člena ZGD s 3/4 pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala, sprejeli
sklep o izdaji soglasja k pripojitvi družbe
k prevzemni družbi Cestno podjetje Kranj
družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
Jezerska cesta 20, Kranj (CP Kranj, d.d.).
S pripojitvijo preide na prevzemno družbo
vse premoženje ter pravice in obveznosti
prevzete družbe. Prevzemna družba kot
univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa
pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba.
Do delnic prevzemne družbe so upravičeni tisti delničarji prevzete družbe SGP
Tržič, d.d., ki so vpisani v centralni register KDD, d.d. deset dni pred zasedanjem
skupščine, ki odloča o pripojitvi. Pripojitev
ohranja delničarjem prevzete družbe enake
deleže in enake pravice iz delnic kot so jih
imeli v kapitalu prevzete družbe pred pripojitvijo, zato nimajo pravice do denarne
odpravnine. Vsak delničar prevzete družbe SGP Tržič, d.d. prejme za eno delnico
0,822674965 delnice prevzemne družbe.
Prevzemna družba zagotavlja vsem delničarjem prenosne družbe denarno doplačilo
razlike med vrednostjo pripadajočega števila delnic prevzemne družbe in vrednostjo
delnic prevzete družbe, v vrednosti določeni
z menjalnim razmerjem delnic družb, udeleženih pri pripojitvi. Denarno doplačilo delničarjem prevzete družbe se izplača v roku
dveh mesecev od objave vpisa pripojitve v
sodni register, obrestovano v višini denarnih
depozitov, po kateri poslovna banka prevzemne družbe obrestuje denarne depozite,
vezane za obdobje, ki je enako obdobju od
dneva sklepa skupščine o pripojitvi, do datuma plačila. Za zastopnika za prevzem delnic
prevzemne družbe in denarnih doplačil se
imenuje notarka Duša Trobec Bučan.
Zaradi pripojitve imajo upniki pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki to
pravico uveljavljajo samo, če za verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo
v primeru stečajnega postopka pravico do
prednostnega poplačila.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu direktorja,
delničarjem omogočen pregled naslednjih
listin: pogodba o pripojitvi, letna poročila
obeh družb udeleženih pri pripojitvi za zadnja tri leta, poročila uprav obeh družb o
pripojitvi, poročila nadzornih svetov obeh
družb o pregledu pripojitve in poročila o reviziji pripojitve.
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.
Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.
direktor

Ob-15314/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 38. – 40. člena Statuta Kovinoplastike Lož d.d. uprava družbe
sklicuje
11. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,
ki bo v torek, dne 5. julija 2005 ob 16. uri
v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Za preštevalca
glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in
Meta Turk. Ugotovi se prisotnost vabljene
notarke Drage Intihar.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta in sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice.
Skupščina se je seznanila z revidiranim
Letnim poročilom Kovinoplastike Lož d.d. za
leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta z
dne 18. 5. 2005 o sprejemu letnega poročila
za leto 2004.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v znesku 6.534,381.000 SIT, ki ga sestavljajo preneseni čisti dobiček iz preteklih
let v znesku 5.583,468.000 SIT in nerazdeljeni čisti dobiček za leto 2004 v znesku
950,913.000 SIT, se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička iz preteklih let
v višini 96 SIT bruto na delnico, kar znese
271,245.216 SIT, se uporabi za izplačilo dividend,
– skupščini se predlaga, da članom nadzornega sveta za leto 2004 podeli nagrado
v višini 11,3 mio SIT. Tako določeni znesek
se izplača 1/3 v gotovini in 2/3 v delnicah po
nakupni ceni na dan izplačila. Delitev nagrade med člani nadzornega sveta oblikuje
nadzorni svet,
– skupščini se predlaga, da članom uprave za leto 2004 podeli nagrado v višini 11.3
mio SIT. Med člane uprave se razdeli v razmerju po individualnih pogodbah. Tako določeni znesek se izplača 1/3 v gotovini in 2/3 v
delnicah po nakupni ceni na dan izplačila,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in ﬁzičnih oseb razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic.
Rok za izplačila dividend delničarjem ter
nagrade nadzornega sveta in upravi je 60
dni od dneva sprejetja sklepa na skupščini.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2004 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2005 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, vključno z revidiranim letnim poročilom
za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta
po 274.a členu ZGD-F, je delničarjem na
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vpogled na sedežu družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, p. 1386 Stari trg pri Ložu, v
vložišču Kadrovske in pravne službe, vsak
delovni dan od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine, na upravo
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi d.d., dne
27. 6. 2005, in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt dve uri pred začetkom skupščine.
Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe
Št. 53
Ob-15317/05
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20,
Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 10. uri na sedežu
družbe, Jezerska cesta 20, Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Dušo Trobec Bučan.
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: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček v skupni
vrednosti 234,537.830 SIT uporabi:
– del bilančnega dobička v vrednosti
199,901.020 SIT ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v vrednosti
34,636.810 SIT se uporabi za izplačilo dividend. Vrednost dividende na delnico znaša
130 SIT bruto in pripada imetnikom delnic
vpisanih v KDD najmanj dva dni po dnevu
zasedanja skupščine. Dividenda ne pripada
lastnim delnicam. Izplačilo dividend se opravi v rokih določenih v 45. členu statuta.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2004.
4. Sprejem sklepa o izdaji soglasja skupščine k pripojitvi.
Predlog sklepa: delničarji so v skladu z
določili 515. člena ZGD s 3/4 pri sklepanju
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zastopanega osnovnega kapitala, sprejeli sklep o izdaji soglasja k pripojitvi družbe SGP Tržič, d.d., Blejska cesta 8, Tržič
k družbi Cestno podjetje Kranj družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska
cesta 20, Kranj (CP Kranj, d.d.) kot prevzemni družbi. S pripojitvijo preide na prevzemno družbo vse premoženje ter pravice
in obveznosti prevzete družbe. Prevzemna
družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je
bila prevzeta družba.
Do delnic prevzemne družbe so upravičeni tisti delničarji prevzete družbe SGP
Tržič, d.d., ki so vpisani v centralni register KDD, d.d. deset dni pred zasedanjem
skupščine, ki odloča o pripojitvi. Pripojitev
ohranja delničarjem prevzete družbe enake
deleže in enake pravice iz delnic kot so jih
imeli v kapitalu prevzete družbe pred pripojitvijo, zato nimajo pravice do denarne
odpravnine. Vsak delničar prevzete družbe SGP Tržič, d.d. prejme za eno delnico
0,822674965 delnice prevzemne družbe.
Prevzemna družba zagotavlja vsem delničarjem prenosne družbe denarno doplačilo
razlike med vrednostjo pripadajočega števila
delnic prevzemne družbe in vrednostjo delnic prevzemne družbe, v vrednosti določeni
z menjalnim razmerjem delnic družb, udeleženih pri pripojitvi. Denarno doplačilo delničarjem prevzete družbe se izplača v roku
dveh mesecev od objave vpisa pripojitve v
sodni register, obrestovano v višini denarnih
depozitov, po kateri poslovna banka prevzemne družbe obrestuje denarne depozite,
vezane za obdobje, ki je enako obdobju od
dneva sklepa skupščine o pripojitvi, do datuma plačila. Za zastopnika za prevzem delnic
prevzemne družbe in denarnih doplačil se
imenuje notarka Duša Trobec Bučan.
Zaradi pripojitve imajo upniki pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po
objavi vpisa pripojitve v register. Upniki to
pravico uveljavljajo samo, če za verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena
izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo
v primeru stečajnega postopka pravico do
prednostnega poplačila.
5. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: razširi se dejavnost družbe po predlogu uprave. Upravo družbe se
pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom in pripravi čistopis statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2005 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Mesec dni pred zasedanjem skupščine
je na sedežu družbe v tajništvu direktorja,
delničarjem omogočen pregled naslednjih
listin: pogodba o pripojitvi, letna poročila
obeh družb udeleženih pri pripojitvi za zadnja tri leta, poročila uprav obeh družb o
pripojitvi, poročila nadzornih svetov obeh
družb o pregledu pripojitve in poročila o reviziji pripojitve ter poročilo nadzornega sveta
in letno poročilo za leto 2004.
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 pri-
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javi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Cestno podjetje Kranj, družba
za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
direktor
Št. 1
Ob-15318/05
Na podlagi statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 9. uri na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta 20,
Kranj z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Dušo Trobec Bučan.
2. Seznanitev 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 razporedi v druge rezerve iz dobička. Upravi in
nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa
o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo
v poslovnem leto 2004.
4. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: razširi se dejavnost družbe po predlogu uprave. Upravo družbe se
pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sprejetim sklepom in pripravi čistopis statuta.
5. 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, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan 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 knjigo delničarjev 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.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Ob-15361/05
Uprava družbe Alpetour, špedicija in
transport, d.d. Škofja Loka, Kapucinski trg 8,
na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z 6.3. členom statuta delniške družbe Alpetour, d.d. sklicuje
10. redno skupščino
delniške družbe Alpetour špedicija in
transport, d.d.
ki bo v torek 5. julija 2005 ob 13. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Škofji Loki,

Kapucinski trg 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalca glasov in potrditev predlaganega
notarja.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika in preštevalca glasov po predlogu uprave.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega
sveta o sprejetem letnem poročilu za leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za poslovno leto
2004 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejetem letnem
poročilu za poslovno leto 2004.
4. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2004, ki znaša 748,334.562,27
SIT se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček, o njem pa se bo odločalo v
naslednjih letih.
b) Skupščina podeljuje upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2005 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do vključno 1. 7. 2005.
Prijavo je mogoče poslati s priporočeno
pošto na naslov družbe ali po telefaksu
04/511-18-10. V prijavi se navede ime in
priimek oziroma ﬁrmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v enem tednu od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda in skupaj z letnim poročilom uprave za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
na sedežu družbe Kapucinski trg 8, 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Alpetour, d.d.
uprava družbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 28
Ob-15362/05
Na podlagi 43. člena statuta družbe
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava sklicuje
10. sejo skupščine
družbe SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana
d.d., Ljubljana, Hladilniška pot 28,
ki bo dne 7. 7. 2005 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Marija Jenko in
Ivanka Dolinar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.
a členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2005 skupščina
imenuje družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2004 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 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.
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Herbert Jeglič
uprava
Ob-15393/05
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska

Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe TIB
TRANSPORT, d.d. sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
družbe TIB TRANSPORT, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan
Štefančič, imenujeta se preštevalki volilnih
glasov Vilma Mikuletič in Danica Gombač,
skupščini prisostvuje notar Dravo Ferligoj
iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004, seznanitev z revizorskim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za poslovno leto 2004,
mnenjem revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega
poročila za poslovno leto 2004.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička/izgube in pokrivanja izgube po predlogu uprave družbe in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za poslovno leto
je ugotovljena izguba v skupni višini
102,255.787,48 SIT, ki se pokriva v breme
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skladno z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
podeljuje razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja ﬁnančnega poslovanja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja ﬁnančnega poslovanja za poslovno
leto 2005 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 1. 7. 2005; prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto, s telegramom na
naslov družbe ali po faksu 05/71-41-219.
V prijavi je obvezno treba navesti ime
in priimek oziroma ﬁrmo delničarja, sedež
oziroma naslov delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi je možno navesti tudi ime in priimek pooblaščenca ter
njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi podatki. Pisna potrdila o zastopanju
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine.
Gradivo za skupščino
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB TRANSPORT,
d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v kadrovski službi, in sicer vsak delovni dan med 10.
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in 12. uro od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 14. uri na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica
uprava
Danilo Štemberger
Ob-15395/05
Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe
VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, uprava sklicuje
7. skupščino
družbe VELO trgovina na veliko in malo
d.d.,
ki bo dne 5. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c.
150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli Škoﬁč Damjana in za preštevalki
glasov Dragico Jurak in Lidijo Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2004 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila in potrdi odločitev, da se
revizija letnega poročila za leto 2004 po pooblaščenem revizorju ne opravi.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Celotni bilančni dobiček, ki znaša
46,383.634,02 SIT in je sestavljen iz dobička iz prejšnjih let, kar znaša 34,403.554,71
SIT in dobička iz leta 2004 v znesku
11,980.079,31 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v poslovno leto 2005 kot preneseni dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2004 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Boris Lepša.
Letno poročilo za poslovno leto 2004,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila sta dostopni delničarjem
na sedežu družbe v Ljubljani, v tajništvu
družbe v 4. nadstropju poslovne stavbe na
Celovški c. 150, vsak delavnik med 9. in 12.
uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščini
prijavili najmanj 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci
izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi
podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
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služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
VELO, d.d. Ljubljana
uprava
Ob-15401/05
Na podlagi točke VI/C Statuta delniške
družbe Jata Emona d.d., uprava sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Jata Emona d.d.,
ki bo v petek, 8. 7. 2005, ob 9. uri v
sejni sobi na sedežu družbe, Agrokombinatska 84, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki glasov pa Jana Gostinčar in Dragica
Konte. Seji bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta, in sicer ob seznanitvi z
letnim poročilom in konsolidaranim letnim
poročilom za leto 2004, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega
sveta, ter podelitev nagrad upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2.1.:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004, ki
znaša 1.185,255.723,29 SIT, se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
148,647.504 SIT, ki izhaja iz prenesenega
bilančnega dobička leta 1999, se nameni
za izplačilo dividend v bruto znesku 48 SIT
na delnico družbe. Dividende pripadajo delničarjem, ki so na dan 11. 7. 2005 vpisani
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri KDD, in se izplačajo v roku 60 dni po izvedeni skupščini;
– del bilančnega dobička v višini
7,270.000 SIT, ki izhaja iz prenesenega bilančnega dobička leta 1999, se nameni za
nagrado upravi družbe, in sicer v bruto znesku. Polovica nagrade se izplača upravi v
denarju, polovica pa v delnicah družbe po
ceni delnice, ki se določi na osnovi nabavne
cene delnic sklada lastnih delnic, povečani
za vse odvisne stroške in stroške ﬁnanciranja, ki se določijo na osnovi obrestne mere
za enoletne depozite pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v letu, za katero se nagrada izplačuje. Nagrada se izplača v roku, kot velja
za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička, ki izhaja iz preostanka prenesenega bilančnega dobička
leta 1999 in dela prenesenega bilančnega
dobička leta 2001, se nameni za nagrado nadzornemu svetu v znesku 13,813.000
SIT. Polovica nagrade se izplača nadzornemu svetu v denarju, polovica pa v delnicah družbe po ceni delnice, ki se določi na
osnovi nabavne cene delnic sklada lastnih
delnic, povečani za vse odvisne stroške in
stroške ﬁnanciranja, ki se določijo na osnovi
obrestne mere za enoletne depozite pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v letu, za katero se nagrada izplačuje. Nagrada se izplača v roku,
kot velja za izplačilo dividend;
– preostali bilančni dobiček v višini
1.015,525.219,29 SIT ostane neuporabljen
in se odločanje o njegovi uporabi prenese
na naslednje leto.
Predlog sklepa št. 2.2.: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2004.
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3. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 3: skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun
družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah pridobiva lastne delnice, in sicer
z namenom:
– povečanja premoženja družbe,
– nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih, vključno z nagrajevanjem
teh oseb z opcijskim načrtom.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od knjigovodske
vrednosti delnice po stanju na zadnji dan
poslovnega leta pred nakupom, prodajna
cena pa ne nižja od povprečne ponderirane
nakupne cene, dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo za pridobivanje
velja osemnajst mesecev od sprejema tega
sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le
toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti,
ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala, v primeru pridobivanja ter odsvajanja lastnih delnic pa se
smiselno ne uporablja določba 313. člena
Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščenega
revizorja družbe Jata Emona d.d. za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe
Jata Emona d.d., ki so kot priloga sestavni
del tega sklepa.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6.1.: za člane nadzornega sveta družbe Jata Emona d.d. – predstavnike delničarjev se za dobo štirih let od
22. 12. 2005 naprej imenujejo:
– Zoran Bošković,
– Mateja Režun,
– Drago Rabzelj,
– Franci Strajnar.
Predlog sklepa št. 6.2.: skupščina se
seznani, da je svet delavcev za člana nadzornega sveta družbe Jata Emona d.d. –
predstavnika delavcev za dobo štirih let od
22. 12. 2005 naprej imenoval Draga Kisilaka
in Janeza Šolna.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 7: sejnina za predsednika nadzornega sveta družbe Jata Emona d.d. znaša 100.000 SIT neto, za člana
nadzornega sveta pa 65.000 SIT neto, ta
dva zneska pa se vsakoletno povečata še
za indeks rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
seje skupščine vpisani kot imetniki delnic v
centralnem registru vrednostnih papirjev pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe do vključno 5. 7. 2005.
Pooblastilo mora biti pisno ter oddano ob
prijavi. Pooblastilo je shranjeno na sedežu

družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Vse delničarje še obveščamo, da bo
skupščina družbe pri peti točki dnevnega
reda odločala tudi o odobrenem kapitalu,
pri čemer pa je prednostna pravica delničarjev do novih delnic izključena le v primeru izdaje delnic z zamenjavo za lastniške
deleže družb, ki glede na njihovo dejavnost
za družbo Jata Emona d.d. predstavljajo
strateško naložbo.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z letnim ter konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
predlogom sprememb in dopolnitev statuta,
je na vpogled na sedežu družbe od dneva
sklica naprej vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Jata Emona d.d.
predsednik uprave
Stojan Hergouth
predsednik nadzornega sveta
Zoran Bošković
Ob-15402/05
Na podlagi 7.4. točke Statuta delniške
družbe CM Celje, d.d., Lava 42, Celje, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Celje,
ki bo v ponedeljek, 4. 7. 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
Šrot Boško,
– za preštevalca glasov se izvolita Darinka Rom in Simona Brinovec,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe CM Celje,
d.d. s strani uprave in nadzornega sveta v
predloženem besedilu.
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
4.1. 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 1.665,916.046,81
SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
101,490.989 SIT oziroma 1.577 SIT bruto
na delnico se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 1997. 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, dne 24. 6. 2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dividenda se izplača najkasneje v 60
dneh po sprejemu sklepa.
c) Del bilančnega dobička v višini
15,984.725 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za upravo iz prenesenega dobička
iz leta 1997. Udeležba na dobičku se izplača
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
d) Del bilančnega dobička v višini
6,935.980 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 1997. Udeležba na dobičku
se izplača najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa.
e) O delu bilančnega dobička v višini
1.541,504.352,81 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
5. Imenovanje revizorja družbe 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.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
6.1. 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 25.000
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.
6.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
6.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Letno poročilo za poslovno leto 2004,
spremembe in dopolnitve statuta družbe,
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.
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 z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in
člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico
imajo delničarji s številom glasov, ki je enako
številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v DK pri KDD Ljubljana na 10 (deseti)
dan pred zasedanjem skupščine tj. 24. 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 1. 7. 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
3 in 6, 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, podpis
pooblastitelja ter 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 ne glede na
število navzočih glasov.
CM Celje, d.d.
uprava družbe
predsednik uprave
Marjan Vengust
Ob-15403/05
Na podlagi 29. člena statuta družbe sklicujem
11. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 5. julija 2005, ob 14. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednik skupščine Anton Marolt in preštevalki glasov Milena Vatovec in Mateja Mlakar ter imenuje notarka
Nada Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2004 v višini 977,069.214,69 SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v vrednosti 58,953.300 SIT, pri čemer se za izplačilo uporabi še nerazporejeni dobiček iz
let 1998 in1999.
Bruto dividenda na delnico znaša 2.100
SIT. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan izvedbe skupščine.
Dividende se izplačajo najkasneje v 60
dneh od dneva skupščine.
– preostanek bilančnega dobička v višini 918,115.914,69 SIT se ne razdeli in se
odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
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c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2004 in se upravi za poslovno
leto 2004 podeli razrešnica.
d) 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
razrešnica.
3. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina za pripravo in udeležbo na sejah nadzornega
svet; za člane nadzornega sveta v višini
50.000 SIT in za predsednika nadzornega
sveta v višini 70.000 SIT.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2005 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 5. 7. 2005. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 1. 7. 2005.
Na skupščini se glasuje na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme vsak udeleženec ob vstopu na skupščino. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro, od objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d.d.,
direktor družbe
Ob-15424/05
Na podlagi Statuta delniške družbe sklicujem
16. sejo skupščine
delniške družbe Hotel Lev d.d.,
ki bo v torek, dne 5. 7. 2005 ob 13. uri
na sedežu družbe, Vošnjakova 1, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi
sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Predstavitev letnega poročila, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2004,
predlog za pokrivanje izgube ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v letu 2004, ki ga je predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je
sprejel letno poročilo za leto 2004.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se bilančna izguba za poslovno leto 2004
v višini 615,995.538,60 SIT pokriva s prenosom na preneseno čisto izgubo preteklih let.

Stran

4246 /

Št.

54 / 3. 6. 2005

2.2. V skladu z 282/a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
3. Odstop članice nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se je seznanila, da je članica nadzornega sveta Simona Čarman Poberaj odstopila dne 25. 5. 2005.
3.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje Gorana Brankoviča za novega člana nadzornega sveta iz predstavnikov kapitala, katerega mandat začne teči z
dnem izvolitve na skupščini in traja do izteka
mandata sedanjega nadzornega sveta, to je
do 8. 11. 2008.
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 Auditor d.o.o., Murkova 4,
Ptuj.
Pogoji za udeležbo
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
v centralnem registru pri KDD na dan 17. 6.
2005. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo skladno s statutom družbe
pisno prijaviti družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
ob prijavi družbi oddati pooblastilo, ki mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, od sklica skupščine vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave tega
sklica.
Hotel Lev d.d.
uprava družbe
Ob-15425/05
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Deloza, družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze d.d.
12. sejo skupščine
delniške družbe Deloza d.d. Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7,
dne 4. 7. 2005 na sedežu družbe Deloze d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, z
začetkom ob 15. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev
udeležbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsednika skupščine, dva preštevalca in notarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi
dnevni red.
2. Predstavitev letnega poročila uprave
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2004, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2004.
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3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2004.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2005 se imenuje revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Zaradi odstopa predsednice nadzornega sveta Sonje Lukšič z dnem 21. 3. 2005
skupščina izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta do konca mandata dosedanje članice nadzornega sveta, tj. do 26. 7.
2006.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Žarka
Šajiča za nadomestnega člana nadzornega
sveta družbe Deloza d.d. do poteka mandata dosedanji članici nadzornega sveta, tj.
do 26. 7. 2006.
6. Predstavitev sanacijskega načrta
družbe Deloza d.d.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s Sanacijskim načrtom družbe Deloza
d.d., ki ga je pripravila uprava in ga potrdila.
7. Odprodaja
poslovno-proizvodnega
objekta družbe.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s prodajo nepremičnine.
8. Dokapitalizacija družbe Deloza d.d.
Predlog sklepa: družba Deloza d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, Zagorje ob
Savi, poveča dosedanji osnovni kapital, ki
je sedaj enak 265,406.000 SIT in je razdeljen na 265.406 navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti ene delnice 1.000 SIT,
na znesek 305,406.000 SIT. Povečanje se
izvede z izdajo 40.000 novih navadnih imenskih delnic vrednosti ene delnice 1.000 SIT
za denarne vložke v skupni nominalni vrednosti 40,000.000 SIT. Nove navadne imenske delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT
ena delnica tvorijo isti razred z obstoječimi
navadnimi imenskimi delnicami. Vse novoizdane delnice vplačajo obstoječi imetniki
delnic v sorazmernem deležu.
V skladu s prvim odstavkom 306. člena ZGD skupščina pooblašča nadzorni svet
za uskladitev besedila statuta družbe Deloza d.d. s sklepom skupščine o povečanju
osnovnega kapitala družbe Deloza d.d.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Vse gradivo in informacije o skupščini so
delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence. Zadnji rok za prijavo
je 1. 7. 2005.
Prijava je možna le po pošti oziroma telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje ponovno sestala in glasovala ne glede na število prisotnih delnic.
Deloza d.d.
uprava družbe
Ob-15426/05
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
8. sejo skupščine,
ki bo dne 6. 7. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Vera Žlabravec, za preštevalca glasov Vera Bric in za notarja Miro
Bregar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in z uskupinjenim letnim poročilom skupine družb Predilnice Litija holding
d.d. za leto 2004, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in uskupinjenega letnega poročila družbe Predilnice
Litija holding d.d., odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom in z uskupinjenim letnim poročilom
uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in uskupinjenega letnega poročila družbe za leto 2004.
Bilančni dobiček za leto 2004 znaša
51,959.290,25 SIT in se razporedi za izplačilo dividend po 350 SIT bruto na delnico
v znesku 28,493.850 SIT, ostanek bilančnega dobička v višini 23,465.440,25 SIT
se razporedi v druge rezerve iz dobička za
namene zmanjšanja osnovnega kapitala po
sklepu skupščine z dne 14. 12. 2004. Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi družbe na dan
skupščine. Izplačilo dividend bo opravljeno
do dne 30. 9. 2005.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2004.
3. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Zaradi odstopne izjave se odpokličeta člana nadzornega sveta:
– Andrej Štritof, po poklicu univerzitetni
diplomirani inženir tekstilne tehnologije, s
stalnim prebivališčem v Šmartnem pri Litiji,
Črni potok 39,
– Stanislav Črne, po poklicu univerzitetni
diplomirani organizator, s stalnim prebivališčem v Šmartnem pri Litiji, Jeze 4,
z dnem skupščine.
3.2. Na novo se imenujeta člana nadzornega sveta:
– Matjaž Zaviršek, po poklicu univerzitetni diplomirani ekonomist, stanujoč v Šmarju
– Sap, Trdinova 13,
– Franc Boldin, po poklicu tekstilni tehnik, s stalnim prebivališčem v Litiji, Marokova pot 4,
z dnem skupščine za mandat 4 let.
3.3. Za članico nadzornega sveta se imenuje Marija Brovinsky, po poklicu univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehno-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
logije, stanujoča v Ljubljani, Melikova 60, z
dnem 23. 6. 2005 za mandat 4 let.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnega poročila za
leto 2005 imenuje revizijska hiša Revidis,
revizijska družba d.o.o., Domžale.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati z najavo udeležbe na skupščini
morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 6. 7. 2005 ob 13. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in z uskupinjenim letnim poročilom skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in uskupinjenega letnega poročila, je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
uprava
Manja Tesla
Št. 13/2005
Ob-15527/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Trimo d.d., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
trinajsto skupščino
delniške družbe Trimo d.d.,
ki bo v sredo, 6. 7. 2005 ob 13. uri na
sedežu ﬁrme Trimo d.d., Prijateljeva cesta
12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
– predsednik skupščine: Janc Anton,
– preštevalki glasov: Tratar Marija in Kukenberger Mija.
2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2004 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 znaša 2.550,480.601,46 SIT.
2. Del bilančnega dobička, ki izvira
iz čistega poslovnega izida iz leta 1999 v
višini 53,281.613 SIT in iz leta 2000 v višini
122,967.887 SIT se uporabi za:
a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
163,249.500 SIT. Bruto vrednost dividende
na delnico znaša 150 SIT.
b) Izplačilo nagrade upravi v bruto višini 7,500.000 SIT.
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu v bruto višini 5,500.000 SIT.
d) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev vpisanih v delniško
knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško
depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan 4. 7.
2005.

e) Preostali bilančni dobiček v višini
2.374,231.101,46 SIT ostane nerazdeljen,
odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.
3. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2004.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z osmo alineo prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10% lastnih delnic za sklad
lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti višja
kot 50% nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem
poročilu.
V primeru prodaje po 240. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2005 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki in z obrazložitvijo dostavljeni upravi v sedmih dneh od objave.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo najkasneje tri dni pred
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež vsaj
dva dni pred skupščino, to je najkasneje
do 4. 7. 2005.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so
se vsaj pol ure pred začetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Celotno gradivo za skupščino in predlog članov nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13.
in 15. uro.
Trimo d.d., Trebnje
uprava
Št. 1363/05
Ob-15531/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme
d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
11. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v petek, 8. 7. 2005, ob 14. uri na
sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine in
preštevalca glasov Emo Podržaj in Vlada
Kralja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004, sprejem sklepa o uporabi bilančne-
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ga dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2004 v višini 275,089.830,52 SIT se uporabi
za naslednje namene:
· Nerazporejeni dobiček iz leta:
– 2004 v znesku 39,166.437,12 SIT,
– 2003 v znesku 75,198.756,79 SIT,
– 2002 v znesku 97,341.673,27 SIT,
– 2001 v znesku 10,912.376,68 SIT,
– 2000 v znesku 24,469.986,66 SIT.
Skupaj: 247,089.230,52 SIT ostane nerazporejen.
· Nerazporejeni dobiček iz leta 1999 v
višini 13,950.586,66 SIT in nerazporejeni
dobiček iz leta 2000 v višini 14,050.013,34
se uporabi za:
– dividende v znesku 14,940.660 SIT
(100 SIT bruto na delnico),
– nagrado upravi v bruto znesku
6,500.000 SIT,
– nagrado nadzornemu svetu v bruto
znesku 6,560.000 SIT.
Nagrade se po odbitku dajatev lahko izplačajo v gotovini ali delnicah po tržni vrednosti.
Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke in bodo vpisani dne 28. 6. 2005
v KDD, izplačala dividende do 10. 1. 2006.
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. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2004 skupščina imenuje Ernst & Young Revizija, davčno
in poslovodno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
4. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
50.000 SIT, predsedniku nadzornega sveta
pa v višini 75.000 SIT neto.
5. Določitev plačila članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet in uprava na podlagi Priporočil za plačila članov nadzornih svetov
ZČNS skupščini predlagata, da sprejme naslednji sklep: člani nadzornega sveta prejmejo plačila za opravljanje funkcij iz tekočega poslovanja v višini skupno 2,000.000 SIT
bruto letno in doplačila zaradi opravljanja
posebnih funkcij oziroma obveznosti skupno
v višini 4,560.000 SIT bruto letno.
Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo
za opravljanje funkcij v mesečnih izplačilih
ali letnih in so upravičeni, dokler opravljajo
funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov, navedenih v tem
sklepu, in se izplačajo od 1. 7. 2005 dalje
do 18. v mesecu.
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Vsi člani nadzornega sveta poleg plačila
za opravljanje funkcije za udeležbo na seji
prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta družbe in v skladu s sklepom skupščine.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobro družbe kupi lastne
delnice za namene iz druge in tretje alineje 240. člena ZGD-F. Skupni nominalni
znesek kupljenih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, pri tem,
da najvišja nakupna cena delnice ne sme
presegati knjigovodske vrednosti delnice,
izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov o
poslovanju, najnižja cena pa mora doseči
nominalno vrednost delnice.
Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom so dostopni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje se
z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na
skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in mora biti predloženo pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identiﬁcirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, tj. 8. 7.
2005 ob 15. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič, univ. dipl. inž.
Ob-15546/05
Uprava družbe Impakta, trgovina in inženiring d.d., skladno z določilom 7. člena
Statuta, sklicuje
9. redno letno skupščino,
ki bo dne 4. 7. 2005 ob 12. uri v prostorih
družbe v Ljubljani na Kersnikovi 2, v sejni
sobi v 6. nadstropju, z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlaganega predsedujočega skupščine, preštevalce glasov in notarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skladno z določilom prve
alinee prvega odstavka 282. člena Zakona
o gospodarskih družbah v zvezi z določilom drugega odstavka 282. člena Zakona o
gospodarskih družbah, se na predlog uprave in pooblaščenca, ki ga je skupščina na
prejšnjem zasedanju imenovala za nadzor
dela uprave, sprejeme letno poročilo družbe
za leto 2004.
3. Obravnava in sprejem predloga za
uporabo bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in osebi, ki jo je skupščina
na prejšnjem zasedanju imenovala za nadzor dela uprave
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe se uporabi skladno s predlogom uprave
in mnenjem osebe, ki jo je skupščina na
prejšnjem zasedanju imenovala za nadzor
dela uprave.
Skladno z določilom 282.a člena Zakona
o gospodarskih družbah, skupščina upravi in pooblaščencu, ki ga je skupščina na
prejšnjem zasedanju imenovala za nadzor
dela uprave, podeljuje razrešnico s katero
potrdi in odobri njuno delo v letu 2004.
4. Sprejem plana za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
letni plan družbe za leto 2005.
5. Imenovanje pooblaščene osebe skupščine za nadzor dela uprave in za zastopanje družbe proti članom uprave.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep in se za pooblaščeno osebo skupščine za nadzor dela uprave in za zastopanje
družbe proti članom uprave, za obdobje do
naslednjega zasedanja skupščine, imenuje
Andrej Košir.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2005 se imenuje revizorska
hiša Auditor, revizijska družba d.o.o., Ptuj.
7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe Statuta družbe.
Poglavje številka 2 Dejavnost družbe se
dopolni s sledečimi dejavnostmi:
52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
H GOSTINSTVO
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov,
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč,
55.220 Dejavnost kampov,
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo,
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom,
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov,
55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln,
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitve,

55.400 Točenje pijač,
55.510 Dejavnost menz,
55.520 Priprava in dostava hrane (catering).
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo družbe v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo za glasovanje
mora biti pisno in ga je pooblaščenec dolžan
predložiti najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno v zapisniku skupščine.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka
imajo pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki svojo udeležbo pravočasno pisno prijavijo. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če na sedež družbe prispe 3
dni pred skupščino, pri čemer se dan zasedanja šteje v ta rok.
Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki ﬁzičnih oseb z rojstnim listom zastopanega oziroma ustrezno odločbo pristojnega organa
in osebnim dokumentom, zastopniki pravnih
oseb z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev
pa z originalnim notarsko overjenim pooblastilom delničarja in osebnim dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri na
istem naslovu. Skupščina bo tedaj veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled od naprej,
vsak delovni dan med 10 in 12 uro, v tajništvu družbe v šestem nadstropju.
Impakta d.d.
Saša Remec, predsednik uprave
Ob-15547/05
Termit, rudarsko podjetje kremenovih
peskov in oplemenitenje nekovin, d.d.,
Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, uprava
sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 7. 2005 ob 10.
uri v sejni sobi upravne stavbe na sedežu
družbe Termit, Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev preštevalk glasov.
Predlog sklepa: izvolita se predlagani
preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2004 skupaj s poročilom nadzornega
sveta o potrditvi.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
2.2.1 Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2004
v višini 50,160.991,56 SIT, ki je sestavljen
iz
– čistega dobička leta 2004 v višini
38,997.958,63 SIT,
– prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 11,163.032,93 SIT.
2.3 Uporaba bilančnega dobička.
2.3.1 Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2004 v
višini 50,160.991,56 SIT se uporabi za:
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– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let
v višini 11,163.032,93 SIT in iz dela čistega
dobička leta 2004 v višini 27,453.867,07 SIT,
se razdeli delničarjem v višini 38,616.900
SIT.
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2004 v višini 845.405,76 SIT, se uporabi za udeležbo
nadzornega sveta pri dobičku.
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2004 v višini
1,256.599,92 SIT, se uporabi za udeležbo
uprave pri dobičku.
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2004 v višini
9,442.085,88 SIT, se odvede v druge rezerve iz dobička.
2.3.2 Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo na dan skupščine.
2.3.3 Dividende se izplačajo do 31. 10.
2005.
2.4 Razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2005 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak delovni dan od 11. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki imajo pismeno pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred sejo,
to je do vključno 30. 6. 2005 pisno prijavili
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini
tako, da bo prijava najkasneje do tega dne
prispela na sedež družbe. Delničarji morajo
biti vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne možne prijave na skupščino.
Delničarje prosimo, da pol ure pred začetkom seje prevzamejo glasovne lističe.
Termit, d.d.
Peter Janežič
uprava
Ob-15548/05
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena statuta družbe
sklicujem
14. zasedanje skupščine
delniške družbe Radio glas Ljubljane
d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 5. 7. 2005, ob 12. uri, v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovni teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Lenarta Skoka, za preštevalki
glasov Alberto Močnik in Karmen Cestnik,
zapisnik vodi notar Boris Lepša.
3. Potrditev predlaganega dnevnega
reda zasedanja skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 14. zasedanja skupščine.
4. Obravnava poslovnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2004, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
5. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe RGL d.d., Ljubljana,
iz poslovnega leta 2004 6,313.322,14 SIT
in da se v celoti razporedi v druge rezerve
iz dobička.
6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava
njihovo delo v poslovnem letu 2004.
7. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, v času od
6. 6. 2005 do 1. 7. 2005, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
RGL d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-15590/05
Uprava delniške družbe na podlagi
283. člena Zakona o gospodarskih družbah
in 6.3. točke Statuta delniške družbe sklicuje
sejo skupščine
delniške družbe SGP Gorica d.d.,
ki bo dne 8. 7. 2005 ob 11. uri v sejni dvorani družbe Presta d.o.o., Bazoviška 1, 5000
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa po predlogu uprave družbe. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2004.
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b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu ter njihovo delo v poslovnem letu 2004 potrdi in odobri.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
opravljanje revizije za poslovno leto 2005
se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se točka 1.3.
Statuta družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d., ki se odslej pravilno glasi:
Sedež družbe je v Novi Gorici. Poslovni
naslov družbe je Prvomajska 39, 5000 Nova
Gorica. Sprememba poslovnega naslova ne
pomeni spremembe statuta družbe. V skladu s spremembo se izdela prečiščeno besedilo statuta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
če udeležbo na skupščino pisno prijavijo
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do
5. 7. 2005, na sedežu družbe. Pooblastilo
mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je treba deponirati v
tajništvu uprave družbe, na Prvomajski 39,
5000 Nova Gorica.
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini ima vsak delničar družbe,
ki je vpisan v delniško knjigo družbe SGP
Gorica d.d. na dan 28. 6. 2005. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi svojo
udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki,
tako da prijave prispejo na družbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine družbe.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina,
bo zaradi administrativnih opravil, ki so potrebna pred skupščino, odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob 11.
uri tako, da bo omogočen točen začetek
skupščine.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za poslovno leto 2004, mnenje revizorja,
sklepi nadzornega sveta in uprave je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na Prvomajski 39, 5000 v Novi Gorici,
in sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine od 9. ure do 12. ure. Vabljene
delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine upravi družbe ter
ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč. Če ob napovedani uri skupščina
ne bo sklepčna za odločanje, se bo sklicala
nova seja skupščine z istim dnevnim redom
istega dne ob 12. uri. Seja bo sklepčna za
odločanje ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SGP Gorica d.d.
uprava
Št. 76/2005
Ob-15591/05
Na podlagi določil statuta družbe Varnost Vič, Varovanje premoženja d.d., uprava
sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Varnost Vič, Varovanje
premoženja, d.d., Koprska 94, Ljubljana,
ki bo dne 4. 7. 2005 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– za predsedujočega skupščine: Rajko
Makarič,
– za preštevalca glasov: Ivan Klemen in
Barbara Bobek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu v zvezi s poslovnim poročilom 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter
jima podeli razrešnico.
3. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2004 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 zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Varnost Vič, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-15592/05
V skladu z 68. členom statuta delniške
družbe Pivka, družbe pooblaščenke, d.d.,
Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor
družbe
2. skupščino
družbe Pivka, družbe pooblaščenke,
d.d.,
ki bo dne 6. 7. 2005 ob 16. uri na sedežu
družbe v prostorih Pivke Perutninarstvo d.d.,
v enoti Meso, Kal 1, 6257 Pivka z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: za predsednika skupščine
se izvoli Janko Pučnik, za preštevalki glasov
se imenujeta Mateja Stanič Rudolf in Nataša
Cucek. Skupščini prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.
2.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po
274.a členu ZGD in ugotovitev bilančnega
dobička za leto 2003.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 in poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter ugotovitev bilančnega dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 znaša 0,00 SIT.
2.2. Podelitev razrešnice članu uprave
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2003.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članu uprave in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2003 v skladu z 282.
a členom ZGD.
3.1. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po
274.a členu ZGD in ugotovitev bilančnega
dobička za leto 2004.
Predstavitev letnega poročila družbe za
poslovno leto 2004 in poročila nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter ugotovitev bilančnega dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 znaša 0,00 SIT.
3.2. Podelitev razrešnice članu uprave
in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2004.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina podeljuje razrešnico članu uprave in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2004 v skladu z 282.
a členom ZGD.
4. Sprememba statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo sklepi:
Predlog sklepa 4.1.:
Spremeni se 16. člen statuta družbe,
tako da se po novem glasi: »Pogodbo o
odtujevanju delnic, ki jih ima družba v Pivki Perutninarstvo d.d., podpišeta direktor in
predsednik nadzornega sveta, za kar morata predhodno pridobiti soglasje članov nadzornega sveta.
Direktor je pooblaščen, da v imenu družbe pridobiva dodatne delnice Pivke Perutninarstva d.d.«
Predlog sklepa 4.2.: spremeni se 67.
člen statuta družbe, in sicer na način, da
se črta deveta alineja tretjega odstavka 67.
člena statuta.
Predlog sklepa 4.3.:
Spremeni se 79. člen statuta družbe, in
sicer na način, da se sedaj glasi:
»Omejitev glasovalne in lastninske pravice glede delnic razreda A
Glasovalna pravica navadnih imenskih
delnic razreda A se omeji tako, da ne glede
na število delnic, ki jih ima posamezni delničar, nihče od delničarjev, imetnikov delnic,
na skupščini ne more imeti glasovalnih pravic iz več kot 5% izdanih glasovalnih delnic razreda A. Nihče ne more na skupščini
glasovati kot pooblaščenec ali kot delničar

skupno z več kot 5% izdanih delnic razreda
A. Edino KZ Perutninarjev, Pivka (v statutu:
zadruga), ima pravico, da na skupščini glasuje z vsemi svojimi delnicami razreda A.
Nobena druga posamična ﬁzična ali pravna oseba, razen zadruge, ne more imeti
več kot 5% glasovalnih delnic razreda A.
Nadzorni svet lahko s sklepom sklene, da
ima posamična ﬁzična ali pravna oseba večji
delež navadnih delnic razreda A.
K delničarjevim delnicam razreda A iz
zgornjih dveh odstavkov tega člena se štejejo tudi delnice razreda A z delničarjem
povezanih ﬁzičnih ali pravnih oseb ter delnice razreda A, ki pripadajo kaki drugi ﬁzični
ali pravni osebi za delničarjev račun. Če je
delničar pravna oseba, se k delnicam razreda A te pravne osebe štejejo tudi delnice
razreda A, ki pripadajo od nje odvisni družbi, obvladujoči družbi oziroma organizaciji
ali z njo koncernsko povezani družbi. Prav
tako se k delnicam razreda A pravne osebe
štejejo tudi delnice razreda A, ki pripadajo
za račun pravne osebe kakšni tretji ﬁzični
ali pravni osebi, delnice razreda A, ki so v
lasti ﬁzičnih oseb, zaposlenih v pravni osebi
ali v njej odvisni družbi ali organizaciji, ali
delnice razreda A, ki jo ta oseba zastopa
na skupščini.«
Predlog sklepa 4.4.: spremeni se tretji
odstavek 5. člena statuta, in sicer na način:
»Sedež družbe je: 6257 Pivka, Kal 1.«
Predlog sklepa 4.5.: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrdi
se čistopis statuta, ki je usklajen s sklepi
skupščine 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4. v predloženi vsebini.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pridobivanju lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: družba Pivka, pooblaščenka, d.d., bo na podlagi sedme alineje
prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
15/05) z namenom umika po določbah o
zmanjšanju osnovnega kapitala pridobivala
lastne delnice, in sicer navadne imenske
delnice razreda A z oznako PPOR in nominalno vrednostjo 1.000 SIT ter prednostne
imenske delnice razreda B z oznako PPOP
in nominalno vrednostjo 1.000 SIT, vendar
največ do zneska skupne nominalne vrednosti vseh tako pridobljenih delnic v višini
121,329.000 SIT.
6. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom
delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
1. Osnovni kapital družbe Pivka, družbe
pooblaščenke, d.d., ki znaša 427,729.000
SIT, se v skladu s 356. členom ZGD zmanjša za največ 121,329.000 SIT z umikom
največ 121.329 lastnih delnic v skupni nominalni vrednosti 121,329.000 SIT tako, da
po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
najmanj 306,400.000 SIT in je razdeljen na
najmanj 154.722 navadnih imenskih delnic
razreda A z oznako PPOR in nominalno
vrednostjo 1.000 SIT ter najmanj 151.678
prednostnih imenskih delnic razreda B
z oznako PPOP in nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
2. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic je konsolidacija lastništva
družbe.
3. Družba bo delnice pridobila z nakupom lastnih delnic, skladno s sedmo alinejo prvega odstavka 240. člena Zako-
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na o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 15/05), in sicer po najvišji odkupni
ceni 2.650 SIT za navadno imensko delnico
razreda A z oznako PPOR in 2.650 SIT za
prednostno imensko delnico razreda B z
oznako PPOP.
4. Družba bo delnice pridobivala v za
ta namen postavljenem roku 365 dni, šteto
od dneva sprejema tega sklepa in sklepa
o pridobivanju lastnih delnic na skupščini
družbe.
5. Točen znesek zmanjšanja osnovnega
kapitala je enak skupni nominalni vrednosti
dejanskega števila delnic, ki jih bo družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala, in bo razviden iz izjave
uprave družbe o umiku pridobljenih delnic,
ki se predloži predlogu za vpis zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodni register.
6. Po sprejemu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala uprava in predsednik
nadzornega sveta družbe prijavita predmetni sklep za vpis v sodni register.
7. Uprava družbe po pridobitvi lastnih
delnic sprejme sklep o umiku pridobljenih
lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala prijavi za vpis v sodni register.
8. Uprava družbe po pridobitvi lastnih
delnic s sklepom razveljavi za namen umika pridobljene lastne delnice in izda nalog
za njihov izbris iz KDD.
9. Nadzorni svet družbe Pivka, družbe
pooblaščenke, d.d. se pooblasti za uskladitev besedila statuta z novim številom delnic, ki se predloži predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.
7. Obravnava in sprejem izrednega
sklepa delničarjev imetnikov delnic razreda A.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: delničarji družbe Pivka,
družbe pooblaščenke, d.d., imetniki navadnih imenskih delnic razreda A z oznako
PPOR, v skladu z drugim odstavkom 347.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 15/05), brezpogojno soglašamo s sprejemom in z vsebino sklepa
skupščine družbe o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe z umikom delnic iz 6. točke
dnevnega reda te skupščine.
8. Obravnava in sprejem izrednega
sklepa delničarjev imetnikov delnic razreda B.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: delničarji družbe Pivka,
družbe pooblaščenke, d.d., imetniki prednostnih imenskih delnic razreda B z oznako
PPOP, v skladu z drugim odstavkom 347.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 15/05), brezpogojno soglašamo s sprejemom in z vsebino sklepa
skupščine družbe o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe z umikom delnic iz 6. točke
dnevnega reda te skupščine.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo za poslovno leto 2003, letno
poročilo za poslovno leto 2004, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2004, spremembe in dopolnitve statuta družbe in predlog čistopisa
statuta družbe, je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe na enoti Meso, Kal 1, 6257
Pivka, pri Nataši Cucek vsak delovni dan
od 8. do 10. ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delni-

čarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
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 skupščine.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa 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 eno uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedmih dni od objave sklica skupščine.
Pivka, družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Ob-15597/05
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe ITPP d.d. Ribnica uprava družbe
sklicuje
12. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek 7. julija 2005 ob 7. uri na
sedežu družbe, Opekarska 45 v Ribnici, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Franc
Leopold Tekavec,
– za preštevalki glasov: Marija Peteh in
Urška Duščak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek. Ugotovi se sklepčnost.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2004 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina se seznanja z letnim
poročilom uprave za leto 2004 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2004.
2.2 Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep:
Celotni
bilančni
dobiček
znaša
85,926.295,54 SIT.
Iz bilančnega dobička za leto 2004 se
oblikuje rezerva za lastne delnice v višini
30,000.000 SIT.
Za nagrade upravi podjetja se razporedi
del bilančnega dobička iz leta 2002 v višini
2,000.000 SIT. Za nagrade nadzornemu
svetu se razporedi del bilančnega dobička
iz leta 2002 v višini 10,000.000 SIT.
Zneski se izplačajo v roku 30 dni po zasedanju skupščine.
Preostanek bilančnega dobička v višini
43,926.295,54 SIT ostane nerazporejen.
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2.3 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004.
Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Skupščina pooblasti upravo družbe, da
pridobiva in odsvaja lastne delnice v skladu
z 240. členom ZGD. Pooblastilo velja 18
mesecev od datuma prejema.
4. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2004.
Za revizorja družbe za poslovno leto
2004 se imenuje revizorska hiša EURO-IN
& Partners d.o.o., Škofja Loka.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
ITPP d.d.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta ITPP d.d. v predloženem besedilu.
6. Sejnine nadzornega sveta.
Sejnina za delo predsednika nadzornega sveta znaša 70.000 SIT bruto, za člane
58.000 SIT bruto.
Gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje letno poročilo uprave za leto 2004,
poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe na Opekarski 45 vsak delavnik od
12. do 14. ure do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora v tajništvu družbe udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
ITPP d.d. Ribnica
uprava družbe

Nasprotni predlog
Št. 101
Ob-15818/05
Skladno z določilom 288. člena Zakona
o gospodarskih družbah in 45. člena statuta delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič, uprava družbe objavlja nasprotni predlog k 4. točki 14. redne skupščine Peko, d.d., Tržič, ki bo 23. 6. 2005 ob
10. uri, ki ga je podal delničar Republika
Slovenija:
Predlog sklepa: 25. člen statuta delniške družbe Peko, d.d. se glasi: družbo vodi
uprava v dobro družbe, samostojno in na
lastno odgovornost.
Uprava je sestavljena iz predsednika
uprave in največ dveh članov. O številu
članov uprave s posebnim aktom odloči
nadzorni svet.
Enega člana uprave lahko predlagata
Gorenjska banka d.d. Kranj in SKB Banka
d.d. Ljubljana dokler njun kapitalski delež
posamezno dosega vsaj 3% vseh delnic
družbe.
Kolikor ima družba v skladu z določili
zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju delavskega direktorja, ta deluje
v okviru splošnih pravic in obveznosti uprave. Delavski direktor v skladu z zakonom, ki
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju
zastopa in predstavlja interese delavcev v
upravi družbe, predvsem pa v zadevah, ki
se nanašajo na kadrovska in socialna vprašanja delavcev družbe.
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Predlog sklepa: 31. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: nadzorni svet je
sestavljen iz 6 članov.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet
delavcev oziroma drug pristojen organ delavske participacije.
Če svet delavcev oziroma drug pristojen organ delavske participacije ne imenuje
svojih članov nadzornega sveta, ali pa jih
odpokliče, pa ne imenuje novih, nadzorni
svet sestavljajo 4 člani.
4 člani nadzornega sveta zastopajo interese delničarjev in jih izvoli skupščina
delničarjev z navadno večino glasov.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti.
Predlog sklepa: 37. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: nadzorni svet je
sklepčen, če so bili vsi člani pravilno povabljeni in je prisotna več kot polovica članov od tega vsaj 3 predstavniki kapitala.
Za veljavnost sklepa nadzornega sveta
je potrebna večina oddanih glasov.
Predlog sklepa: šesti odstavek 47. člena
statuta se spremeni tako, da se glasi: statut
se lahko spremeni s sklepom skupščine, za
katerega je potrebna večina najmanj treh
četrtin pri sklepanju zastopanega kapitala.
Peko, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA

Objava sklepov skupščin
Ob-15348/05
Na skupščini delniške družbe Merx
gostinstvo in turizem d.d., Ljubljanska cesta 39, Celje, z dne 5. 9. 2002, katerega zapisnik je sestavil Marko Fink, notar v Celju,
sprejeti sklep: »skupščina podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001«, se razveljavi.
Merx d.d., Celje
Ob-15578/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3 statuta delniške družbe uprava objavlja sklepe
10. skupščine
delničarjev Sava, družba za upravljanje
in ﬁnanciranje, d.d. Kranj,
Škofjeloška c. 6,
ki je bila v sredo, 1. junija 2005, ob 13.
uri, v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču, Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani.
1. sklep: skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja
in po nasprotnem predlogu delničarja imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, preštevalka glasov: Snežana Sabljak, zapisnikar: Primož
Kozina.
2. sklep: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave za leto 2004,
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
Skupščina, po nasprotnem predlogu
delničarjev sklene, da se bilančni dobiček
Save, d.d. po revidirani bilanci stanja na
dan 31. 12. 2004, ki je izkazan v znesku
6.230.069.129,02 SIT, uporabi tako, da:
– se lastnikom delnic razdeli 620 SIT dividende na delnico, kar znese 1.242,292.760
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SIT, in sicer iz naslova nerazdeljenega
bilančnega dobička, ustvarjenega v letu
1999,
– preostanek bilančnega dobička po revidiranem letnem obračunu 2004 v znesku
4.987,776.369,02 SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, na dan 3. 6. 2005.
Dividende se začnejo izplačevati v 30 dneh
po sprejemu sklepa.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2004.
3. sklep: za revizorja računovodskih izkazov za 2005 se imenuje KPMG d.o.o.
Slovenija, Dunajska 21, Ljubljana.
4. sklep: članom prejšnje in sedanje sestave nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov leta 2004 izplačajo nagrade v
skupnem bruto znesku 77,159.859,60 SIT.
Janez Bohorič,
predsednik uprave Save, d.d.

Zavarovanja
SV 314/05

Ob-15734/05
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005, stran 4024, pod št. Ob-14881/05, je
bilo v zvezi z objavo sporazuma o zavarovanju terjatve opr. št. SV 314/05, napačno navedena upnica Banka Zasavje d.d., namesto Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Notarka Marjana Kolenc-Rus
SV 301/05
Ob-15735/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 301/05 z dne 26. 5. 2005,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in
sicer je to stanovanje št. 5, v prvem nadstropju stanovanjske hiše Zg. Leskovec 10a,
v izmeri 57,82 m2, ki stoji na parc. št. 33/5
– dvorišče, garaža, stanovanjska stavba,
pripisana k z.k. vl. št. 63 k.o. Zg. Leskovec,
katerega lastnik do celote je zastavitelj Sarić Goran, stanujoč Ul. heroja Lacka 3, Ptuj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 26. 7. 2004, sklenjene z
Zlatko Vindiš, kot prodajalko, zastavljena v
korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.
– bančna skupina Nove KBM d.d. Ul. Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka, 5620112, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 2,500.000 SIT s p.p.
SV 308/05
Ob-15736/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 308/05 z dne 27. 5. 2005,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju, in
sicer je to stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske hiše v Gregorčičev drevored
3, Ptuj, v izmeri 50,51 m2, ki stoji na parc.
št. 493, pripisana k z.k. vl. št. 470 k.o. Ptuj,
katerega lastnica do celote je zastaviteljica

Ivana Heric, stanujoča Gregorčičev drevored
3, Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanje št. 362-510/93-14-KJ z
dne 5. 11. 1993, sklenjene z Občino Ptuj, kot
prodajalko ter na podlagi razdružilne pogodbe z dne 6. 4. 2005, sklenjene s Heric Ivano
in Kosi Miranom, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz r.z.o.j., Bahnhofstrasse 2, Leibnitz, Republika Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1870777,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
7.000 EUR s p.p.
SV 379/05
Ob-15737/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 379/05 z dne 25. 5. 2005,
je bila nepremičnina, poslovni prostor, ki
predstavlja zobozdravstveno ambulanto v
izmeri 49,09 m2 in ordinacijo s prehodom v
izmeri 18,97 m2, v prvem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v Petrovčah, stoječega na parc. št. 389/1 in parc. št. 384/17,
k.o. Petrovče, last kreditojemalca Matek Ivana, stanujočega Podvin 146, pošta Žalec,
na podlagi kupoprodajne pogodbe KP 36/98
z dne 26. 10. 1998, sklenjene med Ingrad
d.d., kot prodajalcem in Matek Ivanom, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Banke
Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve upnice v znesku 100.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila kredita, z
zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2014, s
pogodbeno obrestno mero 6 odstotkov na
dan sklenitve pogodbe in skupno efektivno
letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita
znaša 6,12 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v
petnajstem členu pogodbe o investicijskem
kreditu, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih
banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 738/05
Ob-15738/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 738/05 z dne 27. 5. 2005,
so kletni prostori v izmeri 3,10 m2 in poslovni
prostori v izmeri 115 m2, ki se nahajajo v pritličju, vse pa v poslovno stanovanjski stavbi,
nebotičniku na naslovu Bleiweisova cesta 6
v Kranju, ki stoji na parc. št. 931/4 k.o. Kranj,
last zastavitelja Safeta Ljubijankića, na temelju kupoprodajne pogodbe št. ŠK/SL/04,
sklenjene 26. 3. 2004 med Šipad Komerc
d.d. Sarajevo, kot prodajalcem in Safetom
Ljubijankićem, kot kupcem ter pogodbe o
priznanju lastninske pravice, sklenjene
27. 7. 2004 med Mestno občino Kranj in
Safetom Ljubijankićem, zastavljeni v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 90.000
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 3,5%, kar ob sklenitvi te pogodbe
znaša 5,65%, z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 742,56 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva
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zapade v plačilo dne 1. 7. 2005, zadnja pa
dne 1. 6. 2020, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice
v primeru, če sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, z
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 742/05
Ob-15739/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 742/05 z dne 27. 5.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 17, v
1. nadstropju stanovanjske hiše Levstikova
3, Kranj, ki stoji na parceli št. 883/3, vl. št.
679/001, k.o. Kranj, stanovanje meri skupno
48,4 m2 in obsega predsobo v izmeri 3,18
m2, kuhinjo v izmeri 9,30 m2, sobo v izmeri
14,92 m2, sobo v izmeri 14,81 m2, kopalnico
z WC-jem v izmeri 3 m2, klet v izmeri 2,88 m2
in ostale prostore v izmeri 0,3 m2, ki je v lasti
Adžemovič Muharema, Spodnje Duplje 21,
Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 5. 2005, sklenjene med družbo Logos,
matična št. 5300274, ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, kot prodajalcem in Adžemović
Muharemom, Spodnje Duplje 21, Kranj, kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,800.000 SIT s p.p.
SV 1154/2005
Ob-15740/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1154/2005 z dne 27. 5.
2005, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
S2-P-3, v pritličju na naslovu Ljubljanska cesta 13f, Trzin, v prodajni površini 46,42 m2 in
atrijem 35,55 m2, s kletnim prostorom 4,55
m2 in parkirnim mestom št. 227 v garažni
kleti, v lasti zastaviteljice Anje Musar Kalan,
stan. Ljubljanska cesta 13f, Trzin, EMŠO
0904970505403, na podlagi prodajne pogodbe št. 390/04 z dne 26. 7. 2004, sklenjene s prodajalcema SGP Kraški zidar d.d.,
Kolodvorska 1, Sežana, in IN.CO invest,
d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
1000 Ljubljana, Kolodvorska 9, matična št.
5349907, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 31,780.000 SIT s pripadki.
SV 1155/2005
Ob-15741/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-1155/2005 z dne 27. 5.
2005, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
S2-P-3, v pritličju na naslovu Ljubljanska cesta 13f, Trzin, v prodajni površini 46,42 m2 in
atrijem 35,55 m2, s kletnim prostorom 4,55
m2 in parkirnim mestom št. 227 v garažni
kleti, v lasti zastaviteljice Anje Musar Kalan,
stan. Ljubljanska cesta 13f, Trzin, EMŠO
0904970505403, na podlagi prodajne pogodbe št. 390/04 z dne 26. 7. 2004, sklenjene s prodajalcema SGP Kraški zidar d.d.,
Kolodvorska 1, Sežana, in IN.CO invest,
d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Deželne banke Slovenije d.d.,
1000 Ljubljana, Kolodvorska 9, matična št.
5349907, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,220.000 SIT s pripadki.
SV 426/05
Ob-15742/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 31. 5. 2005, opr.
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št. SV-426/05, je bilo stanovanje št. 16, v 3.
nadstropju stanovanjske stavbe v Šmarju
pri Jelšah, Celjska cesta 24, stoječi na parc.
št. 313 k.o. Šmarje pri Jelšah, s pipadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
stavbe ter na funkcionalnem zemljišču, last
kreditojemalca Završnik Tomaža, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene 18. 4. 2005 z
Gajšek Jožico, katera je stanovanje pridobila na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene
dne 16. 7. 1999, z občino Šmarje pri Jelšah,
zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, s sedežem 1000 Ljubljana,
Trg republike 2, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.858 EUR s pripadki.

če na parc. št. 1112/2 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 50,94 m2, last zastaviteljev Fahrudina Šećkanovića in Nevrese Šećkanović,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 16. 5. 2005, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.000 EUR s pripadki.

SV 395/05
Ob-15743/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 395/05 z
dne 31. 5. 2005, je bilo trisobno stanovanje
št. 10 v izmeri 68,89 m2, v 3. nadstropju
stavbe na naslovu Moškričeva 36 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 124/5 k.o. Štepanja
Vas, last zastaviteljev Davida Tomšiča in
Monike Zalokar, vsakega do ½, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 12.
2004, sklenjene z Janjo Pirš kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.650
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

SV 397/05
Ob-15744/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pogodbe o deviznem kreditu v državi št. 4054-6603838/VM in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, SV
397/05 z dne 31. 5. 2005, notarja Marka Finka iz Celja, je bil poslovni prostor v poslovni
stavbi RITS d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje,
stoječi na parc. št. 1508/1, pripisani k vl. št.
778, k.o. Spodnja Hudinja, in sicer poslovni
prostor v 1. nadstropju poslovne stavbe z
oznako 22, v neto izmeri 71,18 m2 in z oznako 23, v neto izmeri 38,72 m2, last kreditojemalca in zastavitelja Vrečer Rajka iz Celja,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem RITS d.o.o., Celje, zastavljen
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg Republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 87.500 EUR s pp.
SV 597/2005
Ob-15820/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 597/2005 z dne
25. 5. 2005, je stanovanje št. 11/III v izmeri
69,78 m², v stavbi v Mariboru, Prušnikova
2, stoječi na parc. št. 929/001 k.o. Sp. Radvanje, last Durović Džavida, stan. Maribor,
Prušnikova 2, na temelju kupoprodajne pog.
z dne 15. 4. 2002, zastavljeno v korist SKB
banke d.d., za zavarovanje denarnih terjatev v znesku 24.322,00 EUR s pp in 33.000
EUR s pp.
SV 343/05
Ob-15821/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 343/05 z dne 2. 6. 2005, je
bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 2 B, stoje-

Objave sodišč

St 2/2005
Os-15329/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2005 sklep z dne 24. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 5. 1. 2005 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog upnika za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: A&C Marketing, Podjetje za trgovsko posredovanje, nakup in prodaja
blaga ter gospodarsko svetovanje d.o.o.,
Šlandrov trg 3, Žalec, z dne 3. 1. 2005 in
je dne 24. 5. 2005 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: A&C Marketing,
Podjetje za trgovsko posredovanje, nakup
in prodaja blaga ter gospodarsko svetovanje
d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec (matična številka: 5311594, ID št. za DDV: SI16252942).
Odslej se ﬁrma glasi: A&C Marketing,
Podjetje za trgovsko posredovanje, nakup
in prodaja blaga ter gospodarsko svetovanje
d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec (matična številka: 5311594, ID št. za DDV: SI16252942)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženje
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00020505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. septembra 2005 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 24. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2005
St 37/2005
Os-15331/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 37/2005 sklep z
dne 25. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 6. 5. 2005 ob 14.15
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Jurmes Trgovina, Trgovina in storitve
d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 15, Šentjur, z dne 6. 5. 2005 in je dne 25. 5. 2005 ob
15. uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Jurmes Trgovina, Trgovina
in storitve d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (matična številka: 1552368, ID št. za
DDV: SI24317764) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni 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
(25. 5. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave 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 posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00370505.
III. Upnike pozivamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Zadružna kmetijska družba d.o.o., Miklošičeva cesta 4, 1000 Ljubljana,
2. Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275
Šmartno pri Litiji,
3. Hočevar Agrotrgovina d.o.o., Dolnja
težka voda 7b, 8000 Novo mesto,
4. Brozina d.o.o., Jelšane 24, 6254 Jelšane,
5. Predstavnik delavcev – Ocepek Marjan.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča 01100-6960421564, sklic
na št. 5-37-2005, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 3/2004

Os-15332/05

To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2004
dne 19. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Storžič, trgovina, proizvodnja, gostinstvo, storitve d.o.o. – v stečaju, Mladinska ulica 2, Kranj.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 5. 2005
St 14/2005

Os-15333/05

To sodišče je dne 23. 5. 2005 popravilo
oklic v zadevi prisilne poravnave nad dolžnikom CMC System, proizvodnja, trgovina
in storitve Lesce d.o.o., Alpska 43, Lesce,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47,
dne 13. 5. 2005 tako, da se pravilno glasi:
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2005 z dne 3. 8. 2005 začelo stečajni
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
CMC System, proizvodnja, trgovina in storitve Lesce d.o.o., Alpska 43, Lesce, matična
številka 5443067, šifra dejavnosti 28.740.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Veljko Jan, Partizanska cesta 43, Škofja
Loka.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30 dni po objavi tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Veriga d.o.o. Lesce – v stečaju, Alpska
cesta 43, Lesce,
2. Tio Pnevmatika d.o.o., Alpska cesta
43, Lesce,
3. Kralj Borut, s.p., Dežmanova 3, Lesce,
4. Kovis d.o.o., Velika Dolina 37, Jesenice na Dolenjskem,
5. Bojan Rogač, Na trati 40, Lesce, delavski zaupnik.
Popravek oklica je bil nabit na oglasno
desko sodišča dne 23. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2005
St 48/2004

Os-15334/05

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 48/2004 z dne 19. 5. 2005 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom 4 ever,
podjetje za trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o., Kranj, Janeza Puharja 3,
Kranj, matična št.: 5795338, šifra dejavnosti: 51.190, davčna številka: 44024410 in ga
z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 5. 2005
St 6/96

Os-15335/05

To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/96 z
dne 23. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Modena p.o. Tržič – v stečaju, Usnjarska 3, Tržič.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2005
St 24/2005
Os-15336/05
To sodišče v zadevi nad dolžnikom Orion LTD d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana,
obvešča upnike, da se narok za preizkus
prijavljenih terjatev razpisan za dne 21. 6.
2005 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2005
St 211/2002
Os-15337/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Mebles IMS d.o.o. – v stečaju,
Ljubljana, razpisuje 3. narok za preizkus
prijavljenih terjatev za dne 20. 6. 2005 ob
13. uri, soba 368/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 93/2004
Os-15338/05
To sodišče je s sklepom St 93/2004 dne
23. 5. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Celovška
180b, Ljubljana, matična številka 5902959,
davčna številka 93187246.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Bojan Klenovšek, 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 7. 9. 2005 ob 13. uri, soba 307A/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005
St 206/2004
Os-15339/05
To sodišče je s sklepom z dne 23. 5.
2005 pod opr. št. St 206/2004 zaradi umika predloga za začetek postopka prisilne
poravnave nad dolžnikom Jenko & Co.,
d.n.o., Mekinje nad Stično 10a, Ivančna
Gorica, postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2005
St 108/2004
Os-15340/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
108/2004 z dne 20. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Smrekca
Trade d.o.o. – v stečaju, Zvezna ulica 2,
Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 183/2004
Os-15341/05
To sodišče je s sklepom St 183/2004
dne 23. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bober Miro Pivk s.p.,
Obrtna cona Logatec 1, Logatec, matična številka: 5483997000, davčna številka:
38094215.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Vida Gaberc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v Poslovni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 9. 2005 ob 12. uri v sobi 365/III,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005
St 14/2003
Os-15342/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Slejko, Prevozno trgovsko podjetje, d.o.o., Vitovlje, Vitovlje
57, Šempas – v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča vl. št. 1-2246-00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 5. 2005
St 21/2004
Os-15343/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Odeon, Podjetje za
organizacijo kulturnih, zabavnih in drugih prireditev d.o.o., Kidričeva 13, 5000
Nova Gorica – v stečaju, izven naroka
dne 23. 5. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek, začet s sklepom tega
sodišča, opr. št. St 21/2004 z dne 28. 2.
2005, nad dolžnikom Odeon, Podjetje za
organizacijo kulturnih, zabavnih in drugih
prireditev d.o.o., Kidričeva 13, 5000 Nova
Gorica, z matično št. 5413826 in davčno št.
38372177, se zaključi, ker ni premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso (drugi odstavek
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL).
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča pri reg. vl. št. 10118600.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register stečajni dolžnik preneha in
se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo
v 15 dneh po objavi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 5. 2005
St 28/2004
Os-15344/05
S sklepom opr. št. St 28/2004 z dne 25.
5. 2005 je to sodišče sklenilo:
1. Predlog za sklenitev prisilne poravnave med dolžnikom Geltar zastopništvo, trgovina na veliko in malo Črnomelj d.o.o.,
Črnomelj, Ulica 21, oktobra 12 in njegovimi upniki se zavrne.
2. Po uradni dolžnosti se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Geltar zastopništvo, trgovina na veliko in malo Črnomelj
d.o.o., Črnomelj, Ulica 21. oktobra 12, matična številka 5560519, šifra dejavnosti
51.900.
3. Za stečajnega upravitelja se določi
Martin Drgan, Cesta brigad 5, Novo mesto.
4. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka razen, če svojih terjatev niso prijavili v postopku prisilne
poravnave. 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.
5. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
6. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 10. 2005 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 5. 2005
St 10/2005
Os-15345/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2005, z dne 24. 5. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom KE &
KA, trgovsko, proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Čečovje 78, Ravne na Koroškem, matična številka 5644461, davčna
številka 43406734, ki se bo vodil po pravilih
skrajšanega stečajnega postopka.
Odslej ﬁrma glasi: KE & KA, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat iz Kotelj, Kotlje 94.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne 7.
9. 2005, ob 10. uri v sobi št. 38, tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 24. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 2005
St 2/2005
Os-15346/05
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna tovarna stavbnega pohištva
Radlje d.o.o., Spodnja Vižinga 68, Radlje
ob Dravi, bo narok za prisilno poravnavo
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dne 22. junija 2005, ob 10. uri, v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko načrt ﬁnančne reorganizacije vpogledajo na tukajšnjem sodišču
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v sobi
številka 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 2005
St 4/2005
Os-15347/05
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave St 4/2005 začetim nad dolžnikom
PA GAT proizvodnja, agencija, gostinstvo
in trgovina d.o.o., Glavni trg 25, Slovenj
Gradec, upnike na narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne 22. 6. 2005 ob 8.30,
v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 5. 2005
St 19/2005
Os-15427/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2005 sklep z dne 30. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 3. 3. 2005 ob 8. uri
priporočeno po pošti prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Hojnik SGT storitve, gradbeništvo, trgovina, k.d., Šalek 86, Velenje, ki ga zastopa
pooblaščenec Aleš Maček, odvetnik iz Celja
z dne 2. 3. 2005 in je dne 30. 5. 2005 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Hojnik SGT storitve, gradbeništvo, trgovina,
k.d., Šalek 86, Velenje, (matična številka:
5930286, ID št. za DDV: SI52909131).
Odslej se ﬁrma glasi: Hojnik SGT storitve, gradbeništvo, trgovina, k.d., Šalek 86,
Velenje, (matična številka: 5930286, ID št.
za DDV: SI52909131) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
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pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00190505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. septembra 2005 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30.
5. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2005
St 18/2005
Os-15428/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2005 sklep z dne 30. 5. 2005:
I. To sodišče je dne 2. 3. 2005 ob 8. uri
priporočeno po pošti prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
ACI avto, Trgovina, storitve in računovodski servis d.o.o., Mariborska 202, Celje, z dne 1. 3. 2005 in je dne 30. 5. 2005 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: ACI avto, Trgovina, storitve in računovodski servis d.o.o., Mariborska 202, Celje,
(matična številka: 5781914, ID št. za DDV:
SI67964800).
Odslej se ﬁrma glasi: ACI avto, Trgovina, storitve in računovodski servis d.o.o.,
Mariborska 202, Celje, (matična številka:
5781914, ID št. za DDV: SI67964800) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00180505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. septembra 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30. 5.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2005
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St 198/2004

Os-15549/05

Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Simona Avguštin s.p., Okrepčevalnica Magdalena, Ljubljanska ul., Maribor,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka, matična številka: 1267116,
šifra dejavnosti: 55.302.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2005
St 173/2004

Os-15550/05

To sodišče preklicuje narok za preizkus
terjatev v stečajni zadevi Oreh Comerc
d.o.o. – v stečaju, Planica 24, Fram, za
dne 17. 6. 2005 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Novi narok bo dne 16. 9. 2005 ob 12. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2005
St 103/2004

Os-15551/05

To sodišče preklicuje narok za preizkus
terjatev v stečajni zadevi Finas d.o.o. – v
stečaju, Gorkega 1, Maribor, za dne 17. 6.
2005 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Novi narok bo dne 16. 9. 2005 ob 11. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2005
St 153/2004

Os-15552/05

To sodišče preklicuje narok za preizkus
terjatev v stečajni zadevi Pro focus d.o.o.
– v stečaju, Za kalvarijo 123, Maribor, za
dne 17. 6. 2005 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Novi narok bo dne 16. 9. 2005 ob 11.30,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2005
St 10/2004

Os-15553/05

To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/2004, z dne 25. 5. 2005 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Tesarstvo
Oblak, Oblak Zoran s.p., Prvenci 4.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2005
St 1/20005

Os-15555/05

To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Mohorko Jožef s.p. – Mesarske
storitve Mohorko, Podlože 8/b – v stečaju, razpisalo narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev za dne 14. 7. 2005, ob
13.45, v sobi 26/II tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2005
St 6/2005

Os-15557/05

To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Nizke gradnje gradbeno, storitveno trgovska družba d.d., Puhova ulica
6, Ptuj, ki bo dne 14. 7. 2005, ob 13. uri, v
sobi 26/II tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur – vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi
od 13. do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2005
St 33/2005
Os-15558/05
To sodišče preklicuje I. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Svila
storitve d.o.o. – v stečaju, Ob Dravi 6, Maribor, ki je razpisan za dne 16. 9. 2005 ob 9.
uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 2005
St 30/2004
Os-15559/05
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Rajko Bela trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Zabovci 85,
matična številka 1415166, šifra dejavnosti
52.461, davčna številka 36523739, s sklepom opr. št. St 30/2004, z dne 5. 5. 2005,
ki je postal pravnomočen dne 18. 5. 2005,
potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom
in njegovimi upniki. Sklep določa:
– razred 1 – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev in ostalih nezavarovanih
upnikov, ki se poplačajo v višini 20% njihove
vrednosti, brez obresti, v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, pri čemer se glavnica revalorizira po srednjem tečaju Banke Slovenije 1 SIT
za 1 EUR veljavnem na dan izplačila obveznosti iz potrjene prisilne poravnave;
– razred 2 – terjatve kreditodajalcev, ki
se poplačajo v višini 100% njihove vrednosti, brez obresti, v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, pri čemer se glavnica revalorizira po srednjem tečaju Banke Slovenije 1 SIT
za 1 EUR veljavnem na dan izplačila obveznosti iz potrjene prisilne poravnave;
– razred 3 – terjatve upnikov iz naslova
obresti za davke in prispevke, ki se odpišejo
v celoti;
– razred 4 – terjatve upnikov, ki imajo zavarovane terjatve s poroštvom tretjih oseb,
ki se poplačajo v višini 100% njihove vrednosti, brez obresti, v roku petih let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pri čemer se glavnica revalorizira
po srednjem tečaju Banke Slovenije 1 SIT
za 1 EUR veljavnem na dan izplačila obveznosti iz potrjene prisilne poravnave.
Sestavni del sklepa je – seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred 1
in 3, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov njihovih terjatev, po stanju na dan
začetka postopka prisilne poravnave – 26.
11. 2004 in seznam upnikov, katerih terjatve
so razvrščene v razred 2 in 4, na katere terjatve potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 5. 2005
St 98/2004
Os-15560/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
dolžnikom Divisia d.o.o., Ljubljana, Prečna 6 – v stečaju, za dne 11. 7. 2005 ob 10.
uri v sobi 321/III tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III med
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uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 75/2003
Os-15561/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
dolžnikom Miamm d.o.o. Mengeš, Slovenska c. 28 – v stečaju, za dne 11. 7.
2005 ob 10.30, v sobi 321/III tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri tem sodišču v sobi 312/III
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2005
St 92/2004
Os-15562/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 92/2004 sklep z dne 26. 5.
2005:
I. Poravnalni senat v skladu z določili
57. člena ZPPSL zavrne predlog dolžnika:
Splošna gradbena dejavnost, Daut Sahitaj s.p., Mariborska 86, Celje, z dne 3.
9. 2004 (I. št. 1-2), ki ga je sodišče prejelo
neposredno istega dne in postopek prisilne
poravnave ustavi; hkrati pa po uradni dolžnosti začne stečajni postopek.
II. To sodišče je začelo v skladu z določili 57. in 98. člena ZPPSL po uradni
dolžnosti stečajni postopek nad dolžnikom:
Splošna gradbena dejavnost, Daut Sahitaj
s.p., Mariborska 86, Celje (matična številka: 1315021, ID št. za DDV: SI39177408).
Odslej se ﬁrma glasi: Splošna gradbena dejavnost, Daut Sahitaj s.p., Mariborska 86, Celje (matična številka: 1315021,
ID št. za DDV: SI39177408) – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 1, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
IV. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
V. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11 42153-7110006-00920405).
VI. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 14. septembra 2005 ob 13.30, v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VII. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26.
5. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2005
St 173/2004
Os-15563/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 173/2004 sklep z dne 25.
5. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Calypso, Export-import d.o.o., Stari trg 15,
Slovenske Konjice (matična številka:
5397146, ID št. za DDV: SI75977087) – v
stečaju, se zaključi v skladu z 99/II členom
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 29.
junija 2005 ob 10.30, soba št. 106/I tukajšnjega 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: Calypso, Export-import d.o.o., Stari trg 15, Slovenske
Konjice (matična številka: 5397146, ID št.
za DDV: SI75977087) – v stečaju, iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 5. 2005
St 8/2005
Os-15564/05
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 8/2005, z dne 27. 5. 2005, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Trgovino ZOO Hrček, Marko Vogel s.p.,
Čečovje 5, Ravne na Koroškem, matična
št. 128311, davčna št. 73940283.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 5. 2005
St 302/2004
Os-15565/05
To sodišče je s sklepom St 302/2004 dne
25. 5. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Sikirič Anica s.p., Draga 41,
Ribnica – v stečaju, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005
St 98/2005
Os-15566/05
To sodišče je s sklepom St 98/2005 z
dne 27. 5. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gopres, d.o.o., Breznikova 15, Domžale, matična številka 1617630,
številka dejavnosti 51.510, vložna številka
1/36169/00, davčna številka 57277150.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Štefan Veren, Stegne 35, 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.
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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 12. 9. 2005 ob 11. uri v sobi 311, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2005
St 4/2005
Os-15567/05
To sodišče je s sklepom št. St 4/2005 z
dne 26. 5. 2005 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom ITI uvoz,
izvoz, trgovina, proizvodnja in storitve
Dobova d.o.o., Prečna pot 5, Dobova,
matična številka 5766958, šifra dejavnosti
51.700.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2005
St 13/99
Os-15568/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/99
z dne 15. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Exclusive Team d.o.o.,
Rodik 3a, Kozina.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2005
St 33/2004
Os-15569/05
To sodišče je s sklepom št. St 33/2004 z
dne 26. 5. 2005 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom MK – Miko
trgovina in storitve Sevnica d.o.o., Sevnica, Kvedrova cesta 21, matična številka
5301556, šifra dejavnosti 51.700.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 5. 2005

Izbrisi
Z 19/2005
Os-11557/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 19/2005 z dne 24. 1. 2005,
je bil dne 21. 2. 2005 opravljen rubež stanovanja, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo
– dvosobno stanovanje s kabinetom št. 48,
v izmeri 75,40 m2, v 7. nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju, Ul. Janka Puclja 9, v
lasti dolžnika Partenon d.o.o., Kranj, Planina
3, v korist Republike Slovenije, zaradi izterjave 15,989.614 SIT.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2005
In 2004/00082
Os-14356/05
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnice Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert
14, zoper dolžnico Matildo Jerina, Prvomaj-
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ska 3, Litija, zaradi izterjave 338.740,70 SIT
s pp, na podlagi pravnomočnega sklepa o
izvršbi opr. št. In 2004/0082 z dne 29. 12.
2004, po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču dne
18. 4. 2005 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer trisobno stanovanje št. 25, v V. etaži večstanovanjske
stavbe na naslovu Prvomajska ulica 3, Litija,
v bruto izmeri 66,36 m2 in neto izmeri 63,34
m2, last dolžnice Matilde Jerina, Prvomajska
3, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 13. 5. 2005
In 2004/01204
Os-13159/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 11. 2004, opr. št. In 2004/01204, je
bil dne 24. 2. 2005 opravljen v korist upnice
SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 19, v stanovanjski hiši
na naslovu Nussdorferjeva 17, Ljubljana,
last dolžnika Majcen Rada, Savlje 87, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
In 2004/00779
Os-13695/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 7. 2004, opr. št. In 2004/00779, je
bil dne 24. 9. 2004 opravljen v korist upnika
Grom Aljoša, Stara Vrhnika 132, Vrhnika,
rubež stanovanja št. 7, v III. nadstropju na
naslovu Moškričeva 44, Ljubljana, v izmeri
53,56 m2, last dolžnika Dolamič Dušana,
Moškričeva 44, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2005
In 2004/01265
Os-14334/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 7.
2004, opr. št. I 2004/08358, je bil dne 7. 3.
2005 opravljen rubež stanovanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 83, v večstanovanjski hiši Vojkova c. 91
v Ljubljani, v izmeri 76 m2, ki je last dolžnice
Brezovar Ane, Vojkova c. 91, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2005
In 2002/00373
Os-10670/05
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
zoper dolžnico Pupaher Dragoslavo, Delavska ulica 20, 2000 Maribor, zaradi izterjave
12,580.540,66 SIT s pp, je izvršitelj Bojan
Miletič dne 12. 9. 2003 ob 9. uri opravil rubež nepremičnine, katera ni vpisana v zemljiško knjigo.
In 2005/00106
Os-13730/05
Izvršitelj Zoran Kovačič, je dne 14. 4.
2005, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi opr. št.
In 2005/00106, Okrajno sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, Maribor, zoper dolžnico Ireno
Simonič, Gosposvetska cesta 33, Maribor,
za upnika Jože Pečar, Dvorjane 112A, Sp.
Duplek, ob prisotnosti Simonič Irene – dolžnice in Žuran Janeza – pomočnika izvršitelja, opravil rubež nepremičnine.
Zarubljena nepremičnina, stanovanje št.
8, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, na naslovu Gosposvetska 33, ki je
v lasti dolžnice Irene Simonič, do 1/2 celote,
stoji na parcelni številki 1557, vpisano k.o.
Koroška vrata, in obsega hodnik 140 cm x
520 cm, kopalnico 220 cm x 160 cm, WC
110 cm x 75 cm, shrambo 115 cm x 115 cm,
predprostor 135 cm x 390 cm, spalnico
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416 cm x 520 cm, sobo 370 cm x 240 cm,
kuhinjo + jedilnico 340 cm x 285 cm, dnevno sobo 410 cm x 460 cm, ložo 430 cm x
180 cm in kletni box 400 cm x 200 cm.
In 157/2002
Os-14348/05
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 24. 2.
2005, ob 14. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2002/157, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, za upnika
1. Ahlin Franc, Za gasilskim domom 11,
Grosuplje, ki ga zastopa odvetnica Pleterski Nevenka, Šmartinska 10, Ljubljana
in 2. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, proti dolžnikom Šimunić
Vesni, Šimunić Nastji in Šimunić Tilnu, vsi
Razlagova 18, Murska Sobota, zaradi izterjave 4,328.167,85 SIT s pp, in izterjave
967.584,50 SIT s pp, v navzočnosti dolžnice opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigi, in sicer stanovanja
št. 12, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 440, ki je
vpisana pri vl. št. 4125, k.o. Murska Sobota (pri vl. št. 2670 je vpisana parc. št.
444/1, kar predstavlja dvorišče), na naslovu Razlagova 18, Murska Sobota, v skupni
izmeri 57,86 m2, kar predstavlja kuhinjo
(11,25 m2), dve sobi 12,75 m2 in 11,68 m2),
predsobo (9,63 m2), shrambo (1,17 m2),
kopalnico (4,76 m2), balkon (3,57 m2) ter
druge prostore (3,05 m2).
In 2003/00305
Os-14338/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 9.
2003, opr. št. In 2003/305, je bil dne 25. 4.
2005 opravljen v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 19, rubež stanovanja št. 7, v 2.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Center 147, Črna na Koroškem, last
dolžnikov Darje in Ferdinanda Molari, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 2005
In 61/05
Os-14354/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 61/05 z dne
21. 3. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje številka
1, v pritličju stanovanjskega objekta Izlake
21, Izlake, stoječe na parceli št. 447, k.o.
Izlake, v izmeri 59,60 m2, ki pa ni vpisano
v zemljiško knjigo, v lasti dolžnice Rosande Renčof, Izlake 21, Izlake – do celote,
zarubljeno v korist upnika Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi, Cesta zmage 16-b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave
347.795 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 5. 2005
In 27/04
Os-14419/05
V smislu določila 211. člena ZIZ se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 8. 4. 2004, pod opr. št.
In 27/04, ki je postal pravnomočen 24. 4.
2005, v korist upnika Vilija Hohneca, Šaleška c. 2/d, Velenje, zoper dolžnico Danico Plešej, Kidričeva 55/b, Velenje, zaradi izterjave glavnice v višini 1,832.114,70
SIT s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi in jo predstavlja
1/2 stanovanja št. 4, v stanovanjski hiši
Kidričeva 55/b, Velenje, stoječi na parc. št.
1829/1 in 1829/2, vpisanih pri vl. št. 2657,
k.o. Velenje, ki je po podatkih v spisu v lasti
dolžnice do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 5. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3396/2004
Os-13122/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7. 2.
2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 1981, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje in Ljubljansko banko,
Splošno banko Celje, za stanovanje v Celju, Miklošičeva ul. 1, stanovanje št. 47, na
parceli št. 2144/4, k.o. Celje, vpisanem pri
podvložku št. 2303/60, k.o. Celje. Pogodba
je po izjavi predlagatelja Eurocomp d.o.o.,
Mariborska 91, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Eurocomp d.o.o.
Celje, Mariborska 91, mat. št. 5818796, na
podlagi zemljiškoknjižnega predloga z dne
10. 6. 2004, Dn. št. 3396/2004.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2005
Dn 5929/2004
Os-13123/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 22. 3. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Jelke Zadravec Vertačnik, Ljubljanska 58, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo
kot prodajalko in Jelko Zadravec Vertačnik
kot kupovalko. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 133, v VII. nadstropju
stanovanjske hiše Celje, Ljubljanska 58, v
površini 63,77 m2, z balkonom v površini
4,65 m2 in kletjo v pritličju v površini 2,08 m2,
v vl. št. 1267/125, k.o. Medlog. Pogodba je
po izjavi predlagateljice postopka Jelke Zadravec Vertačnik izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na opisanem
stanovanju v vl. št. 1267/125, k.o. Medlog,
se zahteva v korist Jelke Zadravec Vertačnik, Ljubljanska 58, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 4. 2005
Dn 5763/2003
Os-13174/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom z dne
7. 2. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Roberta Bajuka, Miklošičeva 1,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 1980, sklenjene med

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
prodajalcem Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Celje in kupcema Nachberger Gerhardom in Yvone kot kupcema.
Pogodba se nanaša na prodajo triinpolsobnega stanovanja št. 37, v XI. nadstropju v
Celju, Miklošičeva ul. 1, v površini 80,71
m2, v vl. št. 2303/50, k.o. Celje. Pogodba
je po izjavi predlagatelja postopka Roberta
Bajuka izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na opisanem
stanovanju v vl. št. 2303/50, k.o. Celje, se
zahteva v korist Roberta Bajuka, Miklošičeva 1, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 4. 2005
Dn 1296/2005
Os-13175/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 30. 3.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene med Republiko Slovenijo, zastopano po predsedniku komisije za kadrovske
in administrativne zadeve dr. Rajku Pirnatu,
kot prodajalko in Wltavsky Slavo, stan. Ulica XIV. divizije 8, Celje, kot kupcem, dne
11. 11. 1991. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 10, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Ul. XIV. divizije 8,
vpisano pri vl. št. E 26, B/IV, k.o. Celje, v površini 41 m2, s kletjo št. 3 m2. Pogodba je po
izjavi predlagateljice postopka Križaj-Šmitek
Lučke, Krojaška 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Svetovalne storitve Tomaž Rehar s.p., Pucova ul. 4, Celje, izgubljena. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Križaj-Šmitek Lučke, roj.
22. 4. 1956, stan. Krojaška 2, Ljubljana. 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 3. 5. 2005
Dn 304/2003
Os-13179/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom
z dne 4. 2. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Josipa Bezenška, Trubarjeva 8, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
18 z dne 18. 3. 1993, sklenjene med prodajalcem podjetjem Etol IFF Celje, Škofja vas 39 in kupcem Josipom Bezenškom,
Trubarjeva 8, Celje. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja št. 16, v 3. nadstropju v
Celju, Trubarjeva 8, na parc. št. 765, vpisanem v vl. št. 1480/34, k.o. Celje. Pogodba
je po izjavi predlagatelja postopka Josipa
Bezenška izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na opisanem
stanovanju v vl. št. 1480/34, k.o. Celje, se
zahteva v korist Josipa Bezenška, Trubarjeva 8, Celje, do celote.
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S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 4. 2005
Dn 4957/2000

Os-13723/05

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 7. 4.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med GIP Ingrad Celje, zastopanem po glavnem direktorju Janku Golobu kot prodajalcem in Čižmek Leo, stan.
Jenkova 8/a, Celje, kot kupcem, dne 19. 11.
1991. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 2, v izmeri 74,87 m2, s shrambo
št. K2 v izmeri 6 m2, v pritličju stanovanjske
hiše v Celju, Jenkova 8a, vpisano pri vl.
št. 2342/3, k.o. Celje. Pogodba je po izjavi
predlagatelja postopka Hypo Leasing Celje
d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, nepopolna, saj ni overjena s strani prodajalca. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist pravne osebe
Hypo Leasing Celje d.o.o., Ljubljanska cesta
20, Celje, mat. št. 5920116. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z
237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur.
l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2005
Dn 649/2002

Os-13117/05

Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Korošec
Antona in Korošec Marije, oba Bakovniška
ul. 13, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na pritličnem enosobnem stanovanju z
balkonom z oznako 1, v stanovanjski stavbi
Groharjeva 6, Kamnik v podvl. št. 1388/1,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn. št. 649/2002 z dne 18. 11. 2004, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Stanetom Mirtlom, Groharjeva
6, Kamnik in kupcema Korošec Tonetom in
Korošec Marijo, oba Bakovniška 13, Kamnik, za enosobno stanovanje z oznako 1,
ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na Groharjevi v Kamniku, na parc. št.
1251/10, k.o. Podgorje, za kupnino 373.633
SIT, pogodba sklenjena dne 12. 3. 1993.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Korošec Antona in Korošec Marije, oba Bakovniška ul. 13, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 4. 2005
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Dn 716/2002
Os-13118/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Praštalo
Draga, Groharjeva 2, Kamnik, ki ga zastopa odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, za
vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri z
balkonom v drugem nadstropju in klet, oboje
z oznako 47, v stan. stavbi Groharjeva 2,
Kamnik, podvl. št. 1401/18, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn. št. 716/2002 z dne 18. 11.
2004, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o nakupu
stanovanja na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, ki jo skleneta Kemijska industrija Kamnik, Fužine 9, Kamnik, kot prodajalec
in Draga Praštalo, Groharjeva 2, Kamnik,
kot kupec, za stanovanje v stanovanjski hiši
Groharjeva 2, Kamnik, stanovanje obsega
kuhinjo – sobo 22,62 m2, kopalnico in WC
4,44 m2, predsobo 3,23 m2, ložo 0,83 m2,
klet 1,33 m2 in teraso 0,55 m2, skupaj v izmeri 33 m2, za kupnino 861.033,90 SIT, pogodba sklenjena dne 27. 9. 1993.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist:
Praštalo Drago, Groharjeva 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. 4. 2005
Dn 1431/2002
Os-13119/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke
Čoh, Partizanska c. 17, Rogaška Slatina,
ki jo zastopa odvetnik Silvester Učakar iz
Kamnika, za vknjižbo lastninske pravice na
enoinpolsobnem stanovanju v prvem nadstropju z balkonom in klet, oboje z oznako
38, v stan. stavbi Groharjeva 20, Kamnik,
podvl. št. 1385/7, k.o. Podgorje, izdalo sklep
Dn. št. 1431/2002 z dne 8. 3. 2005, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja
na podlagi pogodbe št. 540/85, sklenjene
dne 16. 9. 1985, med SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in Pavlo Sever in Kerin
Avgustom, oba Medvedova 20, Kamnik, kot
kupcema, za enoinpolsobno stanovanje z
oznako 3/I. nad. – sev. stopnišče stanovanjski blok B-10 Bakovnik jug, Kamnik, stanovanjski objekt stoječ na parc. št. 1248, k.o.
Podgorje, stanovanje obsega predprostor
3,18 m2, kopalnico, WC 4,30 m2, kuhinjo in
dnevno sobo 22,46 m2, spalnico 14,98 m2,
loggio 1,76 m2, logio 3 m2, kletno shrambo skupaj 49,68 m2, za kupnino 4,097.013
DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Alenke Čoh, Partizanska c. 17, Rogaška
Slatina.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. 4. 2005
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Dn 5294/2003
Os-13124/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Urške Čižmek, Razlagova 29, Maribor, ki jo zastopajo
odvetniki Ivan Gorjup, Katja Gorjup, Robert
Berkovič in Nataša Štelcer iz Maribora, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 21, vpisanem v podvložku št. E-22/B-29,
v katastrski občini Maribor-Grad, dne 11. 4.
2005, pod opr. št. Dn 5294/2003 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 16. 4.
1992, s katero je darovalka Presker Vera,
stan. Razlagova 29, Maribor, podarila hčeri
Dubravki Zečević, stan. Sortina 45, Zagreb,
stanovanje št. 21, v III. nadstropju stanovanjske hiše na Razlagovi 29 v Mariboru,
na parc. št. 1028 in vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št. E-22/B-29 (prej vl. št.
835), v katastrski občini Maribor-Grad ter
dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice
na obdarjenko za to stanovanje takoj, ko bo
to mogoče.
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 Mariboru
dne 22. 4. 2005
Dn 2405/2001
Os-13125/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karmen
Jurčevič, stan. Ul. Arnolda Tovornika 10,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 28, z identiﬁkacijskim znakom 28.E, vpisanem v zemljiškoknjižnem
podvložku št. 1747/28, v katastrski občini
Sp. Radvanje, dne 11. 4. 2005, pod opr.
št. Dn 2405/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 14. 9. 1992,
sklenjene med Ljubico Kolar, Borštnikova ul.
7, Maribor in Jožetom Štumbergerjem, Ul.
Arnolda Tovornika 10, Maribor, na podlagi
katere je Ljubica Kolar dobila stanovanje št.
28, v V. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Arnolda Tovornika 10, z identiﬁkacijskim znakom 28.E (prej parc. št. 1585/3)
in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek
št. 1747/28 (prej vl. št. 1301), v katastrski
občini Sp. Radvanje, v zameno za svoje
stanovanje in s katero je Jože Štumberger
dovolil vpis lastninske pravice v zemljiški
knjigi na njeno ime za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005
Dn 2310/2005
Os-13126/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matije Brunca, stan. Regentova 6, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 48, vpisanem v vložku št. E-18/B-151, v
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katastrski občini Tabor, dne 5. 4. 2005 pod
opr. št. Dn 2310/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 10.
1991, o nakupu trisobnega stanovanja št.
48, v VI. nadstropju stanovanjske stavbe na
Regentovi 6 v Mariboru, vpisanem pri zemljiškoknjižnem vložku št. E-18/B-151, v katastrski občini Tabor, sklenjene med prodajalcem Projektivnim birojem Maribor, Krekova
ul. 16, Maribor in kupcem Matijo Bruncem,
stan. Regentova 6, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
Dn 8459/2004
Os-13127/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije
Ogrizek Pelkič, Marčičeva ul. 28, Maribor,
ki jo po pooblastilu zastopa družba Cekov
nepremičnine d.o.o., Tyrševa ul. 4, Maribor
in direktorica družbe Nives Cekov, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 11,
vpisanem v vložku št. E-26/B-12 v katastrski
občini Koroška vrata, dne 7. 4. 2005, pod
opr. št. Dn 8459/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 373/92 z dne 13. 3.
1992, o prodaji stanovanja št. 11, v II. nadstropju stanovanjske hiše na Vinarski ul. 3a
v Mariboru, na parc. št. 323, vpisanega v
zemljiškoknjižni vložek št. E-26/B-12, v katastrski občini Koroška vrata, sklenjene med
prodajalcem Trgovskim podjetjem Kvik, ki
ga zastopa direktor Gerhard Šmid, dipl. ek.
in kupcem Antonom Kollnerjem, Vinarska
3a, 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 Mariboru
dne 22. 4. 2005
Dn 17809/2004
Os-13128/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša Podpečana, stan. Sarajevska 2, Maribor, ki ga
zastopa Boris Fanin, univ. dipl. prav., direktor družbe Ramzes d.o.o., Podrgrajsova 12,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 13, z identiﬁkacijskim znakom
13.E in vpisanem v podvložku št. 2834/1,
v katastrski občini Tezno, dne 5. 4. 2005,
pod opr. št. Dn 17809/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
kupoprodajne pogodbe št. 499/93 z
dne 30. 6. 1993, o prodaji stanovanja št.
13, v III. nadstropju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Sarajevska 2, z identiﬁkacijskim
znakom 13.E, vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 2834/1, v katastrski občini
Tezno, sklenjene med Metalno d.d. Maribor, ki jo zastopa predsednik Marjan Anžur,

kot prodajalcem in Miletom Šipko, EMŠO
0810958500655, kot kupcem,
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8. 1993,
o nakupu stanovanja št. 13, v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Sarajevska
2, z idenitiﬁkacijskim znakom 13.E, vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 2834/1,
v katastrski občini Tezno, sklenjene med
prodajalcem Miletom Šipko, Sarajevska 2,
Maribor in kupcema Darjo Osmanović in
Jasminom Osmanovićem, oba stan. Kozinova 12, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 2/2005
Os-13150/05
Okrajno sodišče v Celju je v nepravdni zadevi predlagatelja Novačan Riharda,
Zg. Grušovlje 16a, Šempeter, ki ga zastopa odvetnica Daša Gregorin Štifter, zoper
nasprotnega udeleženca Novačan Marka,
živečega v Avstraliji, neznanega bivališča
zaradi razdružitve solastnega premoženja,
na predlog zastopnika predlagatelja in na
podlagi določil 82/2 točka 5 ZPP sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Novačan Marku, stan. nekje v Avstraliji, ki je neznanega
bivališča, se postavi začasno zastopnico v
osebi Gordana Malovič, univ. dipl. pravnica
in strokovna sodelavka pri Okrajnem sodišču v Celju, stan. Celje, Ljubljanska 56.
Naloga začasne zastopnice je, da bo
zastopala nasprotnega udeleženca v tem
postopku, vse do takrat, dokler prvi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2005
P 72/2004
Os-13145/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnemu sodniku Igorju Fortunu v pravdni zadevi
tožeče stranke Stanislava Peteha, Ločka
cesta 17, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti toženi stranki neznani in neznano
kje bivajoči dediči po pok. Peteh Johanu,
neznanega bivališča v ZDA, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto 80.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 18. 3. 2005 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznanim in
neznano kje bivajočim dedičem po pok. Peteh Johanu, neznanega bivališča v ZDA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav.
– odvetnik Dušan Bricelj, Pod lipo 4a, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bodo nastopili
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2005
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P 67/2004
Os-13146/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Igoru Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Marka Veseliča, Ul. 21.
oktobra 6, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Niko Šuštarič, odvetnik v Novem
mestu, proti toženi stranki neznani oziroma
neznano kje bivajoči dediči po pok. Peteh
Matetu, z zadnjim naslovom Tribuče 29, Črnomelj, zaradi ugotovitve lastninske pravice
in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto
80.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 18. 3. 2005 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki
neznanim oziroma neznano kje bivajočim
dedičem po pok. Peteh Matetu, z zadnjim
naslovom Tribuče 29, Črnomelj.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav.
– odvetnik Dušan Bricelj, Pod lipo 4a, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler le-ta
ali njegov pooblaščenec ne bodo nastopili
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 3. 2005
N 7/92
Os-10885/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Sonji Železnik, v nepravdni
zadevi predlagateljic: 1. Tomasich Cabas
Giuseppine, Trst, XX Settembre 17, Italija,
2. Tomasi Adelaide, Trst, Via Zorzutti 21,
Italija in 3. Tomasi Losurdo Alme, Trst, Via S.
Martino 46 (dedinje po pok. Podetti Angeli,
Trst, Via Carducci 12, Italija), zoper nasprotne udeležence: Cek Kato, Huje 2, 6243
Obrov in druge, zaradi delitve skupnega premoženja, na temelju določila 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in 96/02, v
nadaljevanju: ZPP) sklenilo:
Ludvik Jožetu, 1259 E 71 St. Cleveland,
Ohio 44103, ZDA, Frank Terezi, Via Molino
a Vento 69, Trst in Tomažič Avgustu, Via
Porte 1, Trst, ki v Republiki Sloveniji nimajo
pooblaščenca, v tujini se ni mogla opraviti
vročitev, se postavi začasni zastopnik, notar
Aleksander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska
Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler CSD ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 4. 2005
P 3/2005
Os-13149/05
Primc Antonu, sedaj neznanega prebivališča, ki v predmetnem postopku nima
pooblaščenca, se na predlog tožeče stranke
postavi začasni zastopnik, notar Aleksander
Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje pred-

metnega sklepa, pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 4. 2005
I 2000/01328
Os-13141/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil d.d., Šmartinska 13b, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranj,
zoper dolžnico Grašič Tino, Celovška 108,
Ljubljana, zaradi izterjave 295.840,50 SIT
sklenilo:
dolžnici Grašič Tini, Celovška 108, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska 55a, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2005
I 2000/12056
Os-13148/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Beganovič Medu, Koželjeva ulica 8/a, Ljubljana,
zaradi izterjave 211.306,50 SIT sklenilo:
dolžniku Beganovič Medu, Koželjeva
ulica 8/a, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska cesta 55/c, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
I 1998/07151
Os-13153/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika Adriatic Zavarovalna družba d.d., Koper, Ljubljanska 3a, Koper, zoper dolžnika
Strmljan Marjana, Miklošičeva 34, Ljubljana,
zaradi izterjave 3,000.942,40 SIT s pp, dne
14. 4. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2005
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P 13/2005
Os-13155/05
Okrajno sodišče v Trebnjem je po sodnici Maji Primožič v pravdni zadevi tožeče
stranke Ignaca Trunklja, Orlaka 1, Žužemberk, ki jo zastopa Alojz Bandelj, odvetnik
v Trebnjem, zoper toženo stranko Antona
Kastelica, neznanega bivališča v Ameriki,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto
1,100.000 SIT, dne 14. 3. 2005 sklenilo:
toženi stranki Antonu Kastelicu, neznanega bivališča v Ameriki, se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se
objavi tudi na sodni deski tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 3. 2005

Oklici dedičem
D 78/2005
Os-13168/05
Z dnem 9. 6. 1946 je bil razglašen za
mrtvega Petriček Ervin August, roj. 19. 4.
1891, nazadnje stan. Lisce 17, Celje.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Petriček Ervinu Augustu, da se
priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta
po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da zapustnik ni
imel drugih sorodnikov, ki bi prišli v poštev
kot zakoniti dediči po njem, razen tistih, ki so
se že priglasili kot dediči po njem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2005
III D 495/2004
Os-13165/05
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Marguč Pavletu,
sinu Jožefe, roj. 10. 9. 1940, umrlem 27. 11.
2000, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Ptujska ul. 10, državljanu Republike Slovenije.
Kot upravičenka do dedovanja na podlagi zakona naj bi v poštev prišla tudi njegova
sestra, za katero se ne ve, ali je sploh živa
oziroma kje je, ali njeni pravni nasledniki.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
dediče, da v roku 1 leta od objave tega oklica, priglasijo svoje pravice do zapuščine pri
tukajšnjem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2005
D 33/2005, D 34/2005
Os-14312/05
Pri tukajšnjem sodišču tečeta zapuščinska postopka:
– opr. št. D 33/2005, po pokojnem Dušanu Sodnikarju, sinu Franca, frizerju, roj.
11. 7. 1921, nazadnje stanujočem Spodnji
trg 5, Škofja Loka, umrlem 2. 3. 1991 in
– opr. št. D 34/2005, po pokojni Ivani
Sodnikar, hčeri Franca, delavki, roj. 23. 5.
1916, nazadnje stanujoči Spodnji trg 5,
Škofja Loka, umrli 3. 4. 1994.
Kot dedič pride v poštev tudi zapustnikov
oziroma zapustničin vnuk Ervin, s priimkom
Ivanušič ali s priimkom Sodnikar.
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Ker sodišče ne razpolaga s točnim imenom zapustnikovega oziroma zapustničinega vnuka in z njegovim naslovom, sodišče
poziva vnuka, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču
kot dedič. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 5. 2005

Oklici pogrešanih
N 405/98
Os-13161/05
V nepravdni zadevi predlagatelja Petrol, Slovenska naftna družba d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana, zaradi razglasitve
pogrešane Omanski Jean, roj. Vidergar, nazadnje stan. 4604 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike, da
se zglasi pri tem sodišču. Sodišče poziva
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to sporočijo temu sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica. Po preteku tega roka pa
bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 756/2005
Rg-14418/05
Družba Agencija Primo, trgovina in
storitve, d.o.o., s sedežem Tržič, Trg svobode 6, vpisana na reg. vl. št. 1/500/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Nikolaja Žepič, Retnje 13, Križe.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 5. 2005
Srg 219/2005
Rg-14717/05
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Lileg, posredništvo in promet
d.o.o., Zdolska cesta 17, Krško, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s ﬁrmo Lileg, posredništvo in promet, d.o.o., Zdolska
cesta 17, Krško, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja Lileg Aleksandra, Zdolska cesta 17, Krško, dne 17. 5.
2005.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Zoper sklep ustanovitelja 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 Krškem
dne 20. 5. 2005
Srg 01666/2005

Rg-6708/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Les Dekor,
podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Ljubljana, Bolgarska 13, ki jo zastopa notar
Boris Lepša iz Ljubljane, Slovenska cesta
55c, objavlja sklep:
družba Les Dekor, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Ljubljana, Bolgarska 13, reg. št. vl. 1/22008/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 10. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kovač Vojko, Majaronova
2, 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 28. 2. 2005
Srg 03222/2005

Rg-13497/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Čakarmiš in sin,
management in svetovanje, d.o.o., Brajnikova ulica 43, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Čakarmiš in sin, management
in svetovanje, d.o.o., Brajnikova ulica 43,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/33135/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 25. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Čakarmiš Branko, Cesta
18. aprila 3, Vipava, 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 03972/2005
Rg-13500/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Area Grad
d.o.o., podjetje za storitve, Cerknica, Unec
126, Rakek, objavlja sklep:
družba Area Grad d.o.o., podjetje za
storitve, Cerknica, Unec 126, Rakek, reg.
št. vl. 1/15660/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so: Žalec Jana, Žalec Peter in Žalec Primož, vsi Unec 126, Rakek,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005
Srg 03932/2005
Rg-13501/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe HN Trade, trgovsko podjetje na debelo Ljubljana, d.o.o., V
dolini 13, Ljubljana, objavlja sklep:
družba HN Trade, trgovsko podjetje
na debelo Ljubljana, d.o.o., V dolini 13,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/03183/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 11. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Hočevar Janez, V dolini
13, 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 9. 5. 2005
Srg 02093/2005
Rg-14787/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Siba – Pump, izdelava in popravilo črpalk, d.o.o., Ljubljana,
Puhova 3, objavlja sklep:
družba Siba – Pump, izdelava in popravilo črpalk, d.o.o., Ljubljana, Puhova
3, reg. št. vl. 1/20526/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bejdić Adnan, Klaričeva
46, Duga Resa, Hrvaška in Suhalj Tomislav,
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Puhova 3, 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 23. 5. 2005
Srg 04650/2005

Rg-14788/05

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Hera Consulting, posredništvo, svetovanje d.o.o.,
Cesta 13. julija 69D, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Hera Consulting, posredništvo, svetovanje d.o.o., Cesta 13. julija
69D, Ljubljana, reg. št. vl. 1/36238/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnice z dne 5. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kocjančič Branka, Cesta
13. julija 69D, Ljubljana, 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 23. 5. 2005
Srg 2004/07182

Rg-15746/05

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Kenk, Proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Rašica 17, Velike Lašče, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra, 29. 11. 2004 objavlja
sklep:
družba Kenk, Proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Rašica 17,
Velike Lašče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kenk Ljubomir, Rašica
17, Velike Lašče, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2004
Srg 860/2005

Rg-13702/05

Družba Erlend, trgovina, gostinstvo in
storitve d.o.o., Jareninski dol 22, 2221
Jarenina, reg. št. vl. 1/11709/00, katere
družbenik je Hanžič Erlend, Jareninski dol
6B, 2221 Jarenina, po sklepu družbenika
z dne 4. 5. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hanžič Erlend.
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 10. 5. 2005
Srg 224/2005

Rg-13109/05

Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kolpa-Ker, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o. Metlika,
Rosalnice 5, objavlja sklep:
družba Kolpa-Ker, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o. Metlika, Rosalnice 5, vpisana na reg. vl. št. 1-1408/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Kolpa, Proizvodnja
in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika,
Rosalnice 5, z ustanovitvenim kapitalom
214,998.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 214,988.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Kolpo, Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika, Rosalnice 5.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 4. 2005
Srg 156/2005

Rg-14213/05

Družba Car-Impex, podjetje za posredništvo, trgovino in gostinstvo d.o.o., Slovenj Gradec, Ob Suhodolnici 17, reg. št.
vl. 1/6068-00, katere družbenik Pavlović
Časlav, po sklepu družbenika z dne 18. 4.
2005 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Pavlović
Časlav iz Slovenj Gradca, Ob Suhodolnici
17.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 2005
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Družba Iskraemeco, d.d., Savska loka 4,
4000 Kranj, preklicuje žig Iskraemeco, d.d.,
Kranj, številka 36, z naslednjo vsebino: žig
je oblike ležečega pravokotnika in meri v
širino 40 mm v višino pa 14 mm. V zgornjem
delu opisanega pravokotnika se nahaja
znak (logotip) podjetja Iskraemeco, ki meri v
dolžino 40 mm. Na sredini pod njim se v dveh
vrstah nahaja napis Iskraemeco, d.d., Kranj,
ki je sestavljen iz črk TimesPS-Condensed,
v velikosti 10.5 pik, kar pomeni da znaša
višina velike črke 2,5 mm. V levem spodnjem
delu pravokotnika se nahaja številka 36 in
pomeni zaporedno številko žiga. Številka
36 je sestavljena iz črk HelveticaPS Bold,
v velikosti 10.5 pik, kar pomeni da znaša
višina številke 2,6 mm. Ob-15528/05

Priglasitveni list
Gostilna Opara, Goliev trg 13, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0159/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gni-189063
Klavs Viko, Dunajska 153, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-839/94,
izdan dne 17. 11. 1994. gnq-189005
Marković
Zlatko,
Polje
479,
Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0584/98, izdan dne 1. 7. 1998.
gnt-188977
Prašnikar Franc, Mlinše 38, Izlake,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0075, izdan
dne 4. 5. 1994. gnb-189049

Potne listine
Baštič Peter, Dominkuševa 10, Maribor,
potni list, št. P00073714. gnc-188969
Dejanović Anna Kristina, Lukovica
8, Lukovica, potni list, št. P00442727.
gnh-188914
Devetak – Krpan Patricija, Prvačina 125,
Prvačina, maloobmejno prepustnico, št. AI
000163309. gnx-188948
Divjak Milan, Gorica pri Šmartnem
35/f, Šmartno pri Slov.Gradcu, potni list, št.
P01000549. gnw-189024
Isuﬁ Isak, Zakotnikova 1, Ljubljana, potni
list, št. P00734471. gnn-188883
Kavčič Miloš, Vodnikova ulica 31,
Dornberk, potni list, št. P000069528, izdala
UE Nova Gorica. gny-189022
Komar Karmen, Krakovska 13, Domžale,
potni list, št. P01116407. gnp-188956
Kovič Danica, Prebačevo 50A, Kranj,
potni list, št. P00897769. gnd-188893
Kovič Miroslav, Prebačevo 50A, Kranj,
potni list, št. P00897767. gne-188892
Kozina Stanko, Zg. Škoﬁje 77, Škoﬁje,
potni list, št. P00784883. gnw-188949
Kozina Stanko, Zg. Škoﬁje 77, Škoﬁje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 125422
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– petletna listina za prehod meje z Italijo,
izdala UE Koper. gnv-188950
Mihajlović Nada, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. P00939080.
gnh-189064
Pernarčič
Radharani,
Trubarjeva
13, Grosuplje, potni list, št. P00399340.
gnf-189066
Ramčilović Enam, Dunajska cesta
194, Ljubljana, potni list, št. P00427799.
gnt-189052
Starc Marija, Cesta na Markovec
15, Koper – Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 180233 – petletne listine
z Italijo, izdala UE Koper. gnu-189001
Špacapan Marija, Fabianijeva 29,
Ljubljana, potni list, št. P00274382.
gno-188957
Trampuž Boštjan, Razgledna pot
23, Jesenice, potni list, št. P00397137.
gnj-189062
Trempus Klemen, Lokve 12, Črnomelj,
potni list, št. P00598280. gns-189028
Turk Matjaž, Veluščkova 5, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00639371.
gnj-188937
Vidergar
Tanja,
Vodnikova
104/e, Ljubljana, potni list, št. P00774180.
gnv-189050
Vidović Suzana, Podhojni Hrib 6, Rob,
potni list, št. P00663945. gno-189057
Vovk Leon, Cesta na Ostrožno 113, Celje,
potni list, št. P000438077. gnu-188901
Živković Vlado, Vojkova 60, Ljubljana,
potni list, št. P00848779. gnu-188976

Osebne izkaznice
Ajlec Andreja, Drstelja 5, Destrnik, osebno
izkaznico, št. 000890074. gnh-188989
Arko Ana, Otavice 28, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000819144. gnl-188860
Baggia Franc, Obrije 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000400915.
gnq-188880
Benčina Mario, Prešernova 24A,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001295969.
gnj-189012
Brezavšček Miha, Klanec 7, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
001217171.
gnm-188934
Car Lidija Marija, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000493471.
gnl-188985
Cunder Andrej, Stožice 19B, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000955383.
gnb-189020
Ćuro Ivan, Savinjska 17, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001755394. gni-188988
Dejan Damjana, Breznikova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279836.
gnc-189069
Dejanović Anna Kristina, Lukovica 8,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 000642663.
gng-188915
Dominko Srečko, Kardeljeva 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001640688.
gnc-189044
Dukić Marija, Pivška ulica 5, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000209212.
gnv-188900
Dular Melita, Jurka vas 11, Straža, osebno
izkaznico, št. 001300757. gng-188940
Efremov Venco, Koroška 8/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000293713.
gnz-188921
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Fajfar Andrej, Korenjak 17, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 000196410. gnf-188991
Germek Jožef, Obirska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000385931.
gnm-188984
Golob Alojz, Slovenska cesta 26, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000488250.
gnc-188919
Hojs Rajko, Ulica Pohorskega bataljona
11, Ruše, osebno izkaznico, št. 000228268.
gnm-188909
Hostnik Jožef, Cesta kom. Staneta 16,
Litija, osebno izkaznico, št. 000885647.
gnk-188936
Jenko Dušan, Glavarjeva 44, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000577875.
gnv-188850
Jocif Maja, Delavska 56, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000983324. gnl-189060
Juvan Tamara, Nad mlini 54, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001241810.
gns-188878
Katušin Željko, Jesenkova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314857.
gno-188982
Kegl Alojzija, Golarjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000107137.
gnk-188911
Klemenčič Terezija, Moškanjci 83,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001523767.
gni-188938
Koban Anton, Cesta zmage 18, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000432183.
gnj-188912
Koder Gregor, Slap 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000000973. gnk-188836
Kokotec Valerija, Lokave 4/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001675473.
gno-189032
Koman Rajšp Mojca, Kamnogoriška
cesta 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000211614. gnv-189025
Komel Ljuboslav, Rimska ploščad 8,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000551127.
gnh-188939
Korenčen Kovič Antonija, Jevnica 67,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 000398799.
gnw-188999
Kos Martina, Zadobrova 62, Celje, osebno
izkaznico, št. 000956595. gnt-189027
Kotnik Denis, Trg 4. julija 8, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001191761.
gnm-189009
Krajnc Židan Majda, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085168.
gnv-189000
Krpač Vida, Zg. Pirniče 11G, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000300821.
gnu-188951
Kuntič Aiša, Stara ulica 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001644361.
gnb-188945
Kurež Jože, Zg. Hajdina 104A,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000920078.
gny-188947
Lavrence Thomas, Matteottijeva ulica
6, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000376814. gnt-188902
Lekić Milomir, Železniška 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000038529.
gnq-188980
Logar Dušan, Glinška 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001854178.
gnr-188979
Lončar Peter, Noršinci 32, Martjanci,
osebno
izkaznico,
št.
001536398.
gnz-188946
Lubej Matej, Obtniška ulica 10, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001195444.
gni-188838

Lučič Ingrid, Bethavska cesta 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001402141.
gnz-189046
Magajna Srečko, Gorenje 18, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000417994.
gnl-188935
Mandić Milisav, Rjavica 1/b, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001648449.
gnb-188920
Markeljc Lea, Lahova cesta 49,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
000292224. gnq-188955
Markučič Matej, Hrastovlje 49, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 001773667.
gne-188942
Mastnak Jožefa, Novo polje, cesta VII/
119, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000399971. gnz-189021
Mežnar Ivana, Bišče 16, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000448989. gne-189042
Molnar Tatjana, Dolenjska cesta 189,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000853310.
gnw-188974
Mujanović Alan, Hrpelje, Slavniška cesta
5, Kozina, osebno izkaznico, št. 001501103.
gne-188917
Musil Frančiška, Ulica Lackovega
odreda 16, Limbuš, osebno izkaznico, št.
001292181. gng-189015
Nadarević Senada, Seidlova cesta 34,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. AH
000035132 – za tujce. gne-188992
Oberč Jure, Kantetova 70, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001699248.
gnx-188898
Obrez Lidija, Lokavec 4A, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000468359.
gnd-189018
Ogrizek Marija, Jocova 72, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000159078.
gnm-189034
Pavlič Darinka, Škvarčeva 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000576556.
gnk-189011
Petelin Borut, Križ 267, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000974330. gno-189007
Petković Tatjana, Plešičeva ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001652717.
gnt-188927
Pikovnik Pavla, Strahomer 28, Ig, osebno
izkaznico, št. 000150598. gnk-188961
Podrecca Ernest, Mučeniška ulica 17,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 001844255.
gnc-188944
Poljko Gašper, Bukovžlak 57, Teharje,
osebno
izkaznico,
št.
000242110.
gnj-188837
Popović Dušan, Svetosavska 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047006.
gnt-189002
Potočnik Albina, Breznica 2, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001622611.
gnw-188899
Pregl Borut, Bohova 17, Hoče, osebno
izkaznico, št. 001161596. gnl-188910
Prezelj Matej, Podgorje 29, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000934860.
gnb-189070
Prezelj Tomaž, Podgorje 29, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001299107.
gnz-189071
Pristavec
Dragica,
Vurnikova
5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000841427.
gnb-188895
Puketa Vesna, Trg talcev 6, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000683784.
gny-188972
Repinc Marko, Snakovška cesta 25,
Križe, osebno izkaznico, št. 001115489.
gnp-188881
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Saje Rok, Nova ulica 31, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000974481. gnn-189008
Simčič Mojca, Trdinova 11A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000178678.
gnf-188941
Stadler Erik, Zarečje 28B, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001455778.
gng-189040
Škrajnar Rozalija, Novomeška cesta 2,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000227951.
gnj-189037
Škulj Klemen, Podgorica pri Podtaboru 5,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001295883.
gnr-188904
Špacapan Marija, Fabianijeva 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000658507.
gnn-188958
Šramel Vučina Urška, Šercerjeva 8,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000411809.
gnd-188918
Šuklje Mojca, Gregorčičeva ulica 13/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001214958.
gnk-189036
Turk Klara, Gor. Maharovec 13,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000837190.
gnr-188929
Turk Sara, Gor. Maharovec 13,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000837183.
gno-188932
Turk Sonja, Gor. Maharovec 13,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000832154.
gnp-188931
Turk Stanislav, Gor. Maharovec 13,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000837195.
gnq-188930
Zupančič Andrej, Ulica prvoborcev 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001218173.
gng-188990

Vozniška dovoljenja
Baggia Franc, Obrije 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 2028409, reg. št. 116679, izdala UE
Ljubljana. gnr-188879
Belac Josip, Zagrad 61, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1786628, reg.
št. 44864. gnq-189030
Benkoč Igor, Malgajeva ulica 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1467819. gny-188922
Brištik Marij, Rožnik 10A, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 60329, reg. št. 42976.
gne-188867
Brunčič
Zdenka,
Mekotnjak
30,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1063598, reg. št. 11018, izdala UE
Ljutomer. gni-188863
Cipot Milan, Kupšinci 65, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 40021.
gng-188865
Cunder Andrej, Stožice 19B, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2028453, reg. št. 73182. gnc-189019
Čavič Barbara, Cesta na Roglo 11C,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1768257. gnj-188862
Černigoj Boštjan, Ivana Suliča 10A,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 46194, izdala UE Nova
Gorica. gnb-188870
Dejan Damjana, Breznikova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBGH, št. S1760985, reg. št. 165480.
gnd-189068

Dernikovič Stanko, Cirkulane 60A,
Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDFGH, št. S1188003, izdala UE Ptuj.
gnf-188866
Dolenc Franc, Ulice Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502560, reg. št. 241861, izdala UE
Ljubljana. gnq-189055
Drojc Tanja, Weingrlova 16, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1542882, reg. št. 655253, izdala UE Kranj.
gnh-188964
Erker Ivan, Niška ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
715504, reg. št. 45462, izdala UE Maribor.
gno-188907
Erman Gašper, Samostanska ulica 5,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1118045, reg. št. 19043, izdala UE Kamnik.
gns-188978
Farkaš Jasna, Prežihova 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
220096. gnk-188861
Fijan Štefanija, Goriška ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S915055,
reg. št. 49213. gnb-189045
Gomboc Janez, Struževo 14/f, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1640521, reg. št. 50202, izdala UE
Kranj. gng-188890
Halilović Goran, Goriška 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1863621, reg. št. 20363, izdala UE Velenje.
gnn-188908
Hostnik Jožef, Cesta kom. Staneta 16,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S204764, izdala UE Litija. gnh-188868
Iglič Jaka, Volavlje 1/b, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1594441, reg. št.
226336, izdala UE Ljubljana. gny-188997
Indof Barbara, Cesta Dušana Kvedra 3,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1783131, izdala UE Litija. gnm-188959
Isuﬁ Isak, Zakotnikova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1824538, reg. št. 143201, izdala UE
Ljubljana. gnx-188998
Jabločnik Anej, Ulica 5. prekomorske
19, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1921700, izdala UE Ptuj.
gnn-188858
Jocif Maja, Delavska 56, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1224523, reg. št.
49048, izdala UE Kranj. gnk-189061
Kamnikar Janez, Črtomirova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490240, reg. št. 180777, izdala UE
Ljubljana. gns-189053
Katušin Željko, Jesenkova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHC, št. S 2094526, reg. št.
130569, izdala UE Ljubljana. gnp-188981
Klemenc Mitja, Vrazova 6, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 12010,
izdala UE Ormož. gnw-188874
Koban Anton, Cesta zmage 18, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1714057. gni-188913
Koren Miro, Istrska 45, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 43733, reg. št. 43856, izdala
UE Koper. gnj-188962
Kozina Stanko, Zg. Škoﬁje 77, Škoﬁje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1858338, reg. št. 46361. gni-188963
Kravos Maruška, Bolgarska ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1706661, reg. št. 223875,
izdala UE Ljubljana. gns-188928
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Križej Matic, Ulica Elvire Vatovec 3, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 65970, reg. št. 12757, izdala UE Izola.
gny-188872
Lah Sandi, Bišečki vrh 32, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S1771309, izdala UE Ptuj. gnt-188856
Majkić Milorad, Vitovlje 90A, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg. št. 819,
izdala UE Nova Gorica. gnb-188995
Markučič Matej, Hrastovlje 49, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2122736, reg. št. 46553. gnh-188864
Matelič Tatjana, Zavrti 29, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3635,
izdala UE Ribnica. gnl-188835
Mladenič Goran, Pod vinogradi 6A,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2163593, reg. št. 130327.
gne-189017
Mohorčič
Matjaž,
Ustje
31B,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, št. S1598237, izdala UE
Ajdovščina. gng-188869
Munjiza Božo, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1608478, reg. št. 57349. gnf-189041
Musil Frančiška, Ulica Lackovega odreda
16, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 370679, reg. št. 17008, izdala UE
Maribor. gnl-189010
Partlič Milan, Pekre, Gačnikova ulica 16,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 609786, reg. št. 9814, izdala UE
Maribor. gnp-188906
Peršin Stojan, Kidričeva 5B, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2044313, reg. št. 85637. gnh-189039
Petković Tatjana, Plešičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1916249, reg. št. 39588.
gnv-188925
Pitamic Miha, Koroška cesta 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875477, reg. št. 105594, izdala UE Maribor.
gnh-189014
Praprotnik
Stanislava,
Loka
95,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000335963, izdala UE Tržič. gno-188857
Protič Miloš, Imenje 14, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39314, izdala
UE Nova Gorica. gnx-188873
Režonja Rosvita, Glavna ulica 20,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SM 8214, reg. št. 15953, izdala UE
Lendava. gnn-189058
Ribič Biljana, Ulica Moša Pijade 41,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1911338, reg. št. 92098,
izdala UE Maribor. gnp-189031
Rovšnik Janko, Podvrh 34, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1757720, izdala UE Žalec. gnd-189043
Stojčovski Kiro, Župančičeva 18, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. S 947778, reg. št.
6688. gnv-188875
Svenšek Silvin, Pekre, Lackoca cesta
154, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHF, št. S 1739158, reg. št.
32605, izdala UE Maribor. gnu-188876
Škulj Klemen, Podgorica pri Podtaboru
5, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 2203224, reg. št. 31447, izdala UE
Grosuplje. gnq-188905
Štruc Nevenka, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1760525, reg. št. 20876,
izdala UE Ljubljana. gnt-188952
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Šuklje Mojca, Gregorčičeva ulica 13/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1866401, reg. št. 27318, izdala UE
Ljubljana. gnl-189035
Tomić Mihailo, Ulica bratov Greifov
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 37746, reg. št. 35629,
izdala UE Maribor. gno-188882
Trdan Luka, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1594798, reg. št. 245255. gnn-188933
Trojer Peter, Podbrdo 6A, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S1977865, izdala
UE Tolmin. gnz-188871
Vrhovec Sabina, Vir, Bukovčeva ulica
17, Domžale, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 5/2005.
gnr-189004
Žagar Andrej, Osojnikova ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1408788, reg. št. 102185. gny-189047
Žnidarčič Tom, Oktobrske revolucije 31A,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4360, izdala UE Izola. gnm-188859

Zavarovalne police
Avguštinčič Janez, Nova loka 4, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 270250, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-188841
Assistance CORIS d.o.o. preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS, in sicer: 161381, 161382,
161383, 161384, 161385, 161386, 161387,
161388, 161389, 161390, 161391, 161392,
161393, 161394, 161395, 161396, 161397,
161398, 161399, 161400, 210788, 224270,
234802, 238840, 243464, 243465, 243548,
244274, 247214, 253946, 253976, 256329,
256417, 257142, 257143, 257144, 257145,
257146, 257153, 257951, 262705, 264066,
266793, 266850, 266986, 266987, 266988,
266989, 266990, 266991, 266992, 266993,
266994, 266995, 266996, 266997, 266998,
266999, 267000, 267674, 267676, 267696,
267708, 267712, 267713, 267719, 269081,
269093, 269112, 270170, 272294, 273358,
274367, 274628, 275852, 275891, 276440,
276611, 279637, 280984, 281099, 287067,
287487, 292038, 292473, 292520, 292799,
295542, 295678, 295684, 295763, 296173,
297028, 297030, 297031, 297034, 297106,
298451, 302469, 302470, 302484, 302489,
302490, 302976, 302979, 304051, 304074,
304098, 304100, 304889, 306083, 306088,
306092, 306095, 306097, 313834, 318765.
Ob-15396/05
CERIS, Center za razvoj izkaznic,
Gospodinjska ulica 8, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 232111 za vozilo Passat z reg. št.
LJ J7-17Y, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gns-189003
Cimermančič Jože, Vinja vas 29, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 235722,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-188848
GRADKOM d.o.o., Brdnikova 50,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 328754,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-188884
Kamnikar Janez, Črtomirova ulica 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 843054
in kasko zavarovanje, št. 274197, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-189054
Kozole Srečko, Titova c. 120,
Senovo, zavarovalno polico, št. 273064.
gne-188967
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Lazić Damir, NHM 27, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 00101739294, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-188845
Leščanec Anton, Božakovo 35, Metlika,
zavarovalno polico, št. 00101722040, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-188854
Rus Natalija, Ulica prvoborcev 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 241538,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-188897
Šavorn Jože, Dole 21, Suhor,
zavarovalno polico, št. 00101628245, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-188852
Šerbec Darja, Gor. Lenart 27,
Brežice, zavarovalno polico, št. 329121.
gnd-188968

Spričevala
Fegeš Miha, Krivec 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Gimnazije Ivana Cankarja v
Ljubljani, izdano leta 1979. gnt-188877
Figar Jure, Gradnikove brigade 27, Nova
Gorica, izkaz o šolskem uspehu OŠ Solkan,
izdano leta 2001. gnb-188970
GLASBENA ŠOLA CELJE, Slomškov
trg 10, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Glasbene šole Celje, izdano na ime Ulaga
Aleš, Kvedrova 15, 3310 Žalec, izdano leta
1999. gnm-189038
Grčman Marjana, Velike Dole 15,
Veliki Gaber, indeks, št. 18991410, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-188853
Kladnik Sanda, Belo 4, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gostinske
šole. gnp-189006
Korošec Aleš, Glavnin trg 12, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Poklicne
in ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnd-188843
Kovač Miran, Tomšičeva cesta 21,
Kočevje, indeks, št. 19379208, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-188894
Krivokapić Nebojša, Tovarniška cesta 5,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 3.
letnika Tehniške šol Celje, izdano leta 1981.
gnz-188846
Kuhelnik Jan, Zidanškova 25A, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnc-188844
Kuštrin Miha, Srednje Gameljne 40/a,
Ljubljana Šmartno, indeks, št. 18000280,
izdala FF v Ljubljani. gns-188903
Lipič Drao Karel, Križevci 119, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Franca Milošica iz Ljutomera.
gnw-188849
Maguša Mitja, Peščeni vrh 15,
Cerkvenjak, spričevalo 3. letnika Škoﬁjske
Gimnazije Maribor, izdano leta 2004.
gnq-188855
Marić Gordana, Leb Doboj, BIH,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
Pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1984, 1985 in 1986. gnc-188994
Mihelič Majda, Kot 67, Bovec, zaključno
spričevalo Srednje naravoslovne in
zdravstvene šole Nova Gorica, izdano leta
1992. gnu-188851
Miš Anže, Gorjuša 33, Dob, spričevalo
3. letnika Gimnazije Euro šola v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnh-188889
Mlakar Marko, Studenec 42, Studenec,
spričevalo o končani OŠ Savo Kladnik
Sevnica, izdano leta 1992. gnf-188966

Šmit Vanja, Glavna ulica 73, Lendava
– Lendva, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnw-188924
Veber Barbara, Jakob 21/b, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Kmetijske šole –
kmetijsko gospodarski tehnik, izdano leta
2003. gnu-189026
Vranješ Vida, Koštarona 52, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
poslovne šole Koper – smer poslovni tajnik,
izdano leta 2002. gnh-188839
Zver Liljana, Britof 307, Kranj, spričevalo
Srednje tekstilne industrijske šole – smer
tekstilno kemijski tehnik, izdano leta 1980,
1981 in 1982. gne-188842
Živanovič Iva, Clevelandska 23,
Ljubljana, indeks, št. 20201715, izdala
Pravna fakulteta. gnj-189016

Ostali preklici
ALPETOUR Potovalna, Mirka Vadnova
8, Kranj, nacionalno licenco št. 0000299/
0166/224 za avtobus TAM 190A 110T z reg
št. KR E8-970 izdano pri GZS z dne 24. 10.
2002. gnx-189048
ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT
d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Loka, licenco za
tovorno vozilo KP H6 – 617, št. GE000214/
00597. gno-188886
Bebekoski Vlade, Kriva pot 40, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-188840
Benkoč Igor, Malgajeva ulica 16, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4972/96. gnx-188923
Biber Matija, Gotska 9, Ljubljana, vpisni
list za čoln, št. 26251/1166-2004, izdan
30. 7. 2004, PI – 3562. gnf-188916
Bošnjak Ana, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, delovno knjižico. gnz-188971
Dedić Sandra, Rimska cesta 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-189029
Gregorčič Jože, Boben 36, Hrastnik,
vpisni list za čoln, št. 01/03-782/2003 z reg.
št. PI 522, z dne 1. 7. 2003. gny-188847
Igrec Stanko, Igriška cesta 7, Domžale,
vozno karto, št. 430625. gnj-188987
Jeraj Jerneja, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, vozno karto, št. 38 – 100%
popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnd-188993
Jereb Igor, Kvedrova cesta 11, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-791/1-2002,
izdano dne 14. 6. 2002. gnk-188986
Knežević Snežana, Jakšičeva 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
11040021, izdala Visoka šola za zdravstvo.
gnh-188943
Krajnc Franc, Podvinci 112/b, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-2681/2 9048. gng-188965
Mikuš Polonca, Demšarjeva ulica 5,
Borovnica, delovno knjižico. gnn-188983
Nekrep Nejc, Prešernova 45, Domžale,
vozno karto, št. Š 430536, izdal Kam-bus.
gnf-188891
Novak Franc s.p., Zaplanina 18, Trojane,
izvod licence,št. 003252 za vozilo z reg. št.
CE J3 – 960. gnn-189033
Pavšič Blaž, Bičevje 1, Ljubljana, delovno
knjižico. gnz-188896
Perše
Andrej,
Župančičeva
3A,
Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
22047450, izdala Fakulteta za šport.
gny-189051
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Petrovič Sašo, Novo polje, cesta I/60,
Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
01020743, izdala Pedagoška fakulteta.
gni-189067
Puketa Vesna, Trg talcev 6, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 41970161,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-188973
Resped Transport d.o.o., Mednarodni
prehod 2, Šempeter pri Gorici, CEMT
dovolilnice, oznaka 040/CE. številka zvezka
0025/1,št. certiﬁkata 0025. gnl-188885
Rožič Janko, Loke 14, Mozirje, delovno
knjižico, reg. št. 8289, ser. št. 275141.
gni-189013
Stalowsky Grega, Hruševo 54, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 19386894, izdala
Ekonomska fakulteta. gnc-189023

Št.

Šivec Simona, Golo 11, Ig, delovno
knjižico. gnu-188926
Škafar Boštjan, Ižanska cesta 211,
Ljubljana, vozno karto, št. 1057 – 100%
popust, izdal LPP. gnl-188960
Škvarč Luka, Cesta IV. prekomorske
66, Ajdovščina, študentsko izkaznico,
št. 64030159, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnk-189065
Transport
Krško
d.d.,
preklicuje
veljavnost izvoda licence skupnosti za vozilo
KK 71-37Z, št. GE 000083/00289, ki ga je
izdala GZS dne 1. 5. 2004. Ob-15320/05
Trunkelj Marjan s.p., Podlisec 2, Dobrnič,
izvod licence, št. 003058 za vozilo Mercedes
Benz Actros 25-43L z reg. št. NM F3 – o66,
NM F5 – 775, NM C8 – 546 in NM C8 – 547.
gnn-188887

54 / 3. 6. 2005 /

Stran

4267

Trunkelj Marjan s.p., Podlisec 2,
Dobrnič, izvod licence, št. 003058 za vozilo
Mercedes Benz 950.03 z reg. št. NM A4
– 470, Mercedes Benz Actros 950-21L, reg.
št. NM E7 – 350, Mercedes Benz 950.21,
NM D2 – 616 in Mercedes Benz Actros
25-40L, NM C8 – 544. gni-188888
Ugrin Matej, Marezige 53B, Marezige,
študentsko izkaznico, št. 63040302, izdala
Univerza Ljubljana. gne-188996
Urbanc Tadej, Zgornje Loke 24,
Radovljica, vozno karto, št. 480221, izdal
Kam Bus Kamnik. gnv-188975
Zelenovič Igor, Tomačevo 3A, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Šolski center
Aškerčeva Gimnazija. gnm-189059

VSEBINA

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

4129
4129

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

4129
4129
4129
4129
4130
4130
4130
4150
4169

Mednarodni razpisi

4199

Javni razpisi

4200

Javne dražbe

4208

Razpisi delovnih mest

4211

Druge objave

4223

Objave po Zakonu o političnih strankah

4228

Evidenca statutov sindikatov

4230

Odločbe in sklepi po ZPOmK

4230

Objave po 64. členu Zakona o medijih

4230

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Objava sklepov skupščin

4231
4231
4231
4232
4251
4252

4183
4183
4184
4186
4188
4188
4194
4196

Zavarovanja

4252

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izbrisi
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

4253
4253
4257
4258
4260
4261
4262

4198
4198
4199

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

4262
4262

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

4263
4263
4263
4263
4264
4265
4266
4266
4266

Stran
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega
letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/
http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2004 je 14.000 SIT.
CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2004
· ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo
20-odstotni pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Letnik

Cena
v SIT

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2003

12.658,33

15.190

2–5 uporabnikov

1995–2004

15.823,33

18.988

6–10 uporabnikov

1995–2004

19.710,83

23.653

11–25 uporabnikov

1995–2004

26.220,83

31.465

26–50 uporabnikov

1995–2004

40.687,50

48.825

Število uporabnikov

N

A

R

O

Č

I

L

N

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

NAROČILA
tel.:

Nepreklicno naročam CD-ROM

Dav. zav.

DA

NE

Štev. uporabnikov

C

A

Štev. izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

I

2002
2003
2004
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